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Maanomistajien yhteiset peruskuivatushankkeet ovat nykyisin pääosin peruskorjaus-

hankkeita, sillä viljelyksessä oleva peltoala on kertaalleen peruskuivatettu. Viljelysmai-

den peruskuivatus on kuitenkin käynyt yhä laajemmin riittämättömäksi ojaverkon 

kunnon heiketessä. Esiin tulevat kuivatushankkeet ovat aiempaa pienempiä, ja niiden 

suunnittelu ja toteutus on siirtynyt paljolti ympäristöhallinnon ulkopuolelle. 

Yhteisen peruskuivatus- tai peruskorjaushankkeen toteuttamiseksi voidaan hakea 

ojitustoimitusta elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, jolloin ojitustoimituk-

sessa käsitellään ojitussuunnitelma ja selvitetään ojittamisen perusteet sekä kuullaan 

asianosaisten mielipiteitä suunnitelmasta. Ojitustoimituksen päätöksessä vahvistetaan 

suunnitelma ja annetaan toimeenpanoa koskevia määräyksiä, päätetään mahdollisista 

korvauksista, ja annetaan määräykset kunnossapidosta ja ojituskustannusten jakami-

sesta. 

Peruskuivatus- tai peruskorjaushankkeelle on mahdollista hakea avustusta tai lainaa 

tai molempia elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta.

Tähän selvitykseen on koottu katsaus maankuivatustoiminnan nykytilasta,  ja on sel-

vitetty kuivatustoimintaan myönnettävien tukiehtojen yhtenäistämistarvetta. Selvityk-

sen lopussa on identifioitu kehittämisehdotuksia, joita esitetään harkittavaksi kestävän 

peruskuivatustoiminnan edistämiseksi.

Maankuivatustoiminta ja sen 
kehittämistarpeet
  
Selvitys

Heikki Pajula (toim.)
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ALKUSANAT

Kuivatuksella ja pellon vesitaloudella on maanviljelyksessä keskeinen merkitys. 
Suomen lyhyen kasvukauden oloissa on tärkeää, että pellon kuivatustila keväisin 
ja syksyisin on riittävä, jotta pellon kantavuus mahdollistaa kasvukauden täysimää-
räisen hyödyntämisen. Kasvukauden aikana vesi on merkittävin pellon satoisuuteen 
vaikuttava yksittäinen tekijä.

Maankuivatuksen merkitys on suuri myös metsätaloudessa, taajamissa ja haja-
asutusalueilla sekä liikennealueilla ja muilla erityiseen käyttöön otetuilla alueilla, 
kuten turvetuotantoalueilla ja golf-kentillä. Muutokset maankäytössä heijastuvat 
muutoksina alueen vesitalouteen ja yleensä muutostarpeina myös alueen kuivatus-
järjestelyihin.

EU:n vesipuite- ja tulvadirektiivit ovat asettaneet uuden vaatimustason ja lähes-
tymistavan vesistöjen tilan ja tulvariskien hallinnan parantamiselle. Lähtökohta-
na direktiiveissä on vesistön ja sen valuma-alueen yhdennetty suunnittelu. Vaikka 
yhdennettyä suunnittelua on harjoitettu aiemminkin, tuo direktiivien kansallinen 
toimeenpano uusia vaatimuksia myös maankuivatustoiminnalle.

Lainsäädännöstä johtuvien vaatimusten lisäksi asianmukaisen maankuivatustilan 
ylläpito on muutoinkin monella tavalla tärkeää ja myös haasteellista. Maatalousmailla 
peruskuivatuksesta huolehtivat yleensä ojitusyhtiöt, joiden toiminta on eri syistä 
vaikeutunut. Merkittävä muutostekijä on myös ilmastonmuutos ja sen seurauksena 
tapahtuva sääolojen äärevöityminen.

Maa- ja metsätalouden tuotantosuuntien ja tukijärjestelmien kehittyminen, vesita-
loudelliset kysymykset aikaisempaa paremmin huomioon ottava maankäytön ohjaus 
sekä kehittyvä hallinto merkitsevät myös uusia mahdollisuuksia vastata maankuiva-
tustoiminnan haasteisiin. Eri toimijoiden yhteistyön kehittäminen on avain pääoveen 
näiden mahdollisuuksien hyödyntämiseksi.  

Suomen ympäristökeskus on laatinut tämän selvityksen maa- ja metätaloumi-
nisteriön toimeksi annosta. Selvityksessä on hyödynnetty lukuisia aihetta sivuavia 
raportteja, ohjelmia ja strategia-asiakirjoja. Selvityksen kirjoitustyöhön on osallistunut 
useita ministeriön ja SYKEn asiantuntijoita. Selvityksen vastuuhenkilönä on toiminut 
kehitysinsinööri Heikki Pajula SYKEstä. 

Työn tavoitteena oli laatia katsaus maankuivatutoiminnan tilaan ja selvittää kuiva-
tustoimenpiteisiin myönnettävien tukien ehtojen yhtenäistämistarvetta. Työnaikais-
ten havaintojen valossa yleis tasoiselle esitykselle on ollut tarvetta, sillä aikaisemmat 
selvitykset ovat yleensä olleet aiheeltaan rajatumpia, pääosin johonkin kuivatuksen 
osa-alueeseen liittyviä. 

Maankuivatushankkeisiin ja -rakenteisiin on sidottuna miljardiluokan kansallis-
varallisuus. Sen asianmukainen ylläpito ja järjestelmien toiminnasta huolehtiminen 
ovat keskeisiä tekijöitä maan tuottokyvyn tai vahinkojen ehkäisyn kannalta. Tämän 
selvityksen lopussa on identifioitu joukko kehittämis ehdotuksia, joita esitetään har-
kittavaksi kestävän maankuivatustoiminnan edistämiseksi.
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1  Kuivatustoiminnan merkitys

1.1 

Maatalousalueet
Kuivatustoiminnan merkitys on muuttunut huomattavasti sotien jälkeiseen maan-
hankintaan perustuvasta kuivatustarpeesta, jonka vuoksi vuosina 1940–1966 kui-
vatettiin märkiä alueita viljelyn tarpeisiin yhteensä 1,1 miljoonaa hehtaaria. Vuosi-
tuhannen vaihtuessa voitiin katsoa koko viljelyssä olevan peltoalan tulleen ainakin 
kertaalleen peruskuivatetuksi.

Nykyinen kuivatustoiminta on valtaosaltaan aiemmin toteutettujen kuivatushank-
keiden peruskorjausta tai kunnossapitotoimintaa. Kuivatuksen tarve on EU:n tuki-
politiikan myötä muuttunut alueelliseksi. Pohjois-Suomessa kuivatustarve on ollut 
vähäisempää, sillä siellä on siirrytty viljanviljelystä enemmän karjanhoidon tarvit-
semaan nurmen ja heinän viljelyyn, jolloin kuivatuksen tarve ei ole yhtä suuri kuin 
viljanviljelyssä. Pinta-alaperusteinen tuki ja vuokranviljelyn lisääntyminen ovat myös 
vähentäneet kiinnostusta kuivatushankkeisiin. Pääosin kuivatusinvestoinnit painot-
tuvat nykyisin Länsi-Suomen, Lounais-Suomen ja Uudenmaan rannikkoalueille. 

Vuosina 1989–1994 toteutetussa Suomen kuivatustilatutkimuksessa todettiin kol-
masosan Suomen pelloista kärsivän peruskuivatukseen liittyvistä ongelmista. Val-
taojien kunnostustarve oli suuri 150 000 hehtaarin alueella ja eriasteista kunnostu-
starvetta oli lisäksi 225 000–300 000 hehtaarin alueella. Salaojituksen tavoiteohjelman 
2020 mukaan pelloista noin 300 000 ha tulisi salaojittaa vuoteen 2020 mennessä. Viime 

Kuva 1. Useimmat 
kuivatushankkeet ovat 
joko peruskorjaus- tai 
kunnossapitohankkeita. 
Kuva: Unto Tapio/LSU
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vuosina salaojituksia on tehty vuosittain keskimäärin hieman alle 10 000 hehtaaria, 
mikä vastaa noin puolta tavoitteeksi asetetusta. 

Vain riittävä ja toimiva ojitus takaa hyvät olosuhteet kokonaistaloudelliselle maan-
viljelylle. Aikainen kevätkylvö vaatii lumen sulamisvesien ja liiallisen kosteuden 
nopeaa poistamista pelloilta.

Kun peltojen kuivatustarve määräytyi aiemmin pelkästään kasvien vaatimusten 
mukaan, on nykyisin määräävämmäksi tekijäksi tullut koneiden vaatima maan kan-
tavuus. Kantavuusseikat ovat toisaalta vaikuttaneet viljelytekniikoiden kehittymis-
een niin, ettei kantavuuden tarpeen enää pitäisi lisääntyä. Märällä pellolla ajaminen 
tiivistää maata ja saattaa muuttaa maan rakennetta pysyvästi. Tämä huonontaa kas-
vuolosuhteita ja lisää pintavaluntaa, jolloin myös eroosio ja fosforin huuhtoutuminen 
kasvavat.

Kuivatustoiminta mahdollistaa osaltaan avoimen viljelymaiseman säilymisen 
maassamme. Valtaojien ja niiden pientareiden merkitys ja tarve peltoalueiden ekol-
ogisina käytävinä korostuu peltokuvioiden laajentuessa. Maatalouden ympäristöo-
hjelmiin sisältyvillä toimenpiteillä pyritään vähentämään viljelytoiminnan haittoja 
ja turvaamaan peltoalueiden monimuotoisuutta.

1.2  

Metsät
Metsäojitusten historia on pitkä. Metsämaiden ojituksia on tehty jo 1700-luvulla 
maanviljelyskuivatusten ja uittoja palvelleiden jokiperkausten yhteydessä. Varsinai-
sia metsäojituksia on kuitenkin toteutettu laajemmin vasta 1900-luvulla. Yksityis-
metsälaki hyväksyttiin vuonna 1929. Lain tavoitteena oli metsien käytön ohjaaminen 
ja metsien kasvun edistäminen. Keskusmetsäseura Tapion metsänparannuspiirien 
perustamisen jälkeen alkoi metsäojitus valtion tukemana yleistyä 1930-luvulta lähti-
en. Metsäpoliittisten ohjelmien myötä metsäojitustoiminta laajeni 1950- ja 60-luvulla 
ja saavutti huippunsa vuonna 1969, jolloin metsämaiden uudisojituksia tehtiin lähes 
300 000 hehtaaria.

Suomessa on toteutettu 1990-luvulla metsälainsäädännön kokonaisuudis-
tus, jossa korostuu puuntuotannon ohella metsäluonnon monimuotoisuuden ja 
metsäympäristön säilyttäminen. Metsiä hoidetaan ja käytetään niin, että niiden tuo-
tanto- ja uudistumiskyky, elinvoimaisuus ja monimuotoisuus säilyvät. Metsälain 
(1093/1996) tarkoituksena on edistää metsien taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaa-
lisesti kestävää hoitoa ja käyttöä siten, että metsät antavat kestävästi hyvän tuoton 
samalla kun niiden biologinen monimuotoisuus säilytetään. Metsälain ohella kun-
nostusojitustoimintaa ohjaa keskeisesti myös kestävän metsätalouden rahoituslaki 
(1094/1996). Lisäksi metsäojitukseen vaikuttavat samat vesilain säädökset kuin pelto-
ojitukseenkin.

1.3  

Taajama-, haja-asutus- ja liikennealueet
Asemakaava-alueella tai vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella sovelletaan ojitukseen 
vesilain säännöksiä, jollei vesihuoltolaista tai maankäyttö- ja rakennuslaista taikka 
niiden nojalla annetuista säädöksistä muuta johdu. Vesihuoltolain mukaan kiinteis-
tön omistaja tai haltija vastaa kiinteistönsä vesihuollosta, kuivatus mukaan luettuna. 
Vesihuoltolaitos huolehtii toiminta-alueellaan vesihuollosta yhdyskuntakehityksen 
tarpeita vastaavasti, mutta kiinteistökohtaisia velvoitteita kuivatuksen järjestämi-
seksi sillä ei ole. Hulevesien hallintaan liittyviä ongelmia käsitellään vesihuoltolain 
tarkistamisen yhteydessä. Hulevesien osalta työryhmän tavoitteena on selkeyttää 
hulevesien hallinnan järjestämistä ja siihen liittyviä oikeuksia sekä velvollisuuksia. 
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Hulevesien merkityksestä asuinalueiden tulviin on keskusteltu paljon viime ai-
koina. Vesien johtaminen pois rakennetuilta alueilta ja rakennusten perustuksista joko 
putkessa tai avouomassa on tärkeää niin rakennusten säilymisen kuin asukkaiden 
terveydenkin kannalta. Haittoja voidaan välttää asiantuntevalla ja riittävän laaja-
alaisella suunnittelulla ja ottamalla käyttöön hulevesien hallinta ja luonnonmukaisen 
vesirakentamisen menetelmät. Jo kaavoituksessa tulee varata alueet asuinalueiden 
hulevesien imeytykselle ja viivytykselle, jolloin samalla vähennetään hulevesien 
puhdistamokustannuksia. Hulevesiä koskevat kaavamääräykset ja hulevesien hal-
lintasuunnitelmat on jatkossa sisällytettävä kaavoihin vesihuoltolain ja maankäyttö- 
ja rakennuslain uudistusten mukaisesti.

Kuivatusojituksen ja hulevesien poisjohtamisen seurauksena pohjaveden pinta 
yleensä alenee, mistä voi aiheutua vaurioita maavaraisten rakennusten perustuksille. 
Lähellä ojaa pohjavesipinnan pudotus on yleensä suurin ja niin lähinnä ojaa olevat 
rakenteet voivat painua etäämpänä olevia rakenteita enemmän. Ojittaja on vastuussa 
aiheuttamistaan vahingosta. Painumis- ja muut vahingotkin ovat kuitenkin vältettä-
vissä asiantuntevalla suunnittelulla.

Uudet kaava-alueet ja liikenneväylät aiheuttavat huippuvirtaamien kasvua ja siksi 
yleensä muutostarvetta alueella aikaisemmin toteutettuun maataloudelliseen kui-
vatusjärjestelmään. Näistä aiheutuu myös kustannusositteluiden korjaustarpeita, 
jotka ovat monesti sen laatuisia, että ne vaativat virallisen ojitustoimituskäsittelyn. 
Ensisijaisesti tulisi kuitenkin pyrkiä siihen että huippuvirtaamien kasvu voitaisiin 
leikata paikallisin toimenpitein niin että vaikutukset eivät ulotu alapuoliseen ve-
sistöön. Laadittavana olevissa kaavoissa ja ympäristölupaa vaativissa hankkeissa 
hulevesien haittojen estämisen pitäisi olla jo nykyisin mukana kaavoissa edellytetyn 
ympäristövaikutusten estämisen ja valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa vaa-
ditun rankkasateisiin varautumisen perusteella. Uusi hulevesiä koskeva lakiuudistus 
selkiinnyttää jatkossa kunnan ja rakentamistoiminnan omaa vastuuta hulevesien 
hallinnasta kaava-alueella.

Kuva 2. Vantaan Kartanonkosken lampi ja puron tulvatasanne viivyttävät kauppakeskuksen huleve-
siä. Kuva: Jukka Jormola/SYKE
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1.4  

Turvetuotanto- ym. erityisalueet

Turvetuotantoalueiden kuivatus

Turvetta ryhdyttiin tuottamaan energiakäyttöön nykyaikaisin menetelmin 1970-lu-
vulla. Käyttö laajeni nopeasti ja on jatkunut viime vuosina verraten vakiintuneena, 
joskin tuotantomäärissä on sääolojen vuoksi suurta vaihtelua. Turpeesta saadaan noin 
kuusi prosenttia maamme energiankulutuksesta. Energiaturvetta otetaan yli 50 000 
suohehtaarilta. Jonkin verran suoalaa on lisäksi kasvuturvetuotannossa. Noin 30 000 
suohehtaaria on jo poistunut tuotantokäytöstä. Vuotuinen poistuma on 2 000–3 000 
hehtaaria, ja käyttöön otetaan samanaikaisesti 1 500–2 000 ha. Turvetuotantoon on 
lisäksi varattuna yli 60 000 ha. Tuotannon päättymisen jälkeen alue voidaan metsit-
tää, soistaa, vesittää tai ottaa viljelykseen. Jälkikäyttömuodoista yleisin on metsitys.

Turvemaiden moninaisista käyttötarpeista ja tavoitteista on viime aikoina käy-
ty vilkasta keskustelua. Turvemaiden energian ja biopolttoaineen tuotannolla, 
metsätaloudella sekä soiden suojelulla on vahva liityntä ilmastonmuutokseen ja sen 
torjuntaan, luonnon monimuotoisuuteen sekä vesien suojeluun. Maa- ja metsätalous-
ministeriön vetämänä käynnistettiinkin vuonna 2009 kansallisen suo- ja turvemaiden 
strategian valmistelu. Tavoitteena on luoda ajantasainen näkemys soiden ja suoluon-
non sekä turvemaiden monipuolisesta ja kestävästä käytöstä sekä sovittaa yhteen eri 
käyttötarpeita.

Turvetuotanto vaatii tehokkaan kuivatuksen, joka toteutetaan yleensä painovo-
imaisena. Kuivatus tehdään usein vaiheittain tuotannon edetessä. Tuotantoalueen 
ulkopuoliset vedet johdetaan, mikäli mahdollista, eristysojin tuotantoalueen ohitse. 
Peruskuivatusuomat joudutaan alimpien turvekerrosten hyödyntämiseksi kaivamaan 
joskus varsin syviksi. Peruskuivatuksesta on kuitenkin lähes poikkeuksetta voitu 
sopia maanomistajien kanssa eikä ojitustoimituksia ole tarvittu. Ongelmatilanteet 
on pyritty ratkaisemaan kuivatussuuntien valinnalla ja joissakin tapauksissa pump-
paamalla. Pumppuratkaisut ovat viime vuosina yleistyneet lähinnä vesiensuojelu-
järjestelyjen vuoksi, kun tuotantoalueen valumavedet joudutaan nostamaan esim. 
pintavalutuskentille. Teollinen turvetuotanto vaatii lähes poikkeuksetta ympäristölu-
van. Myös kuivatukseen liittyvät ratkaisut saavat käsittelyn yhteydessä lainvoiman. 

Jollei ympäristöluvassa ole alueen jälkihoitoa koskevia määräyksiä, on sitä varten 
haettava erillistä lupaa. Jälkihoidosta vastaa turpeen tuottaja. Jälkihoito voi käsittää 
mm. tuotannon loppuvaiheeseen liittyviä vesiensuojelutoimia, alueen siistimistä ja 
ympäristön seurantaa. Luvan mukaisen jälkihoidon päättyessä ei turvetuotannosta 
enää oleteta aiheutuvan haittavaikutuksia. Jälkikäyttö ja siihen liittyvä kuivatusojien 
hoito ovat puolestaan maanomistajan vastuulla. Myös jälkikäyttö voi vaatia vesilain 
tai ympäristönsuojelulain mukaisen luvan. Jälkikäyttö voi kytkeytyä jo tuotantovai-
heen ratkaisuihin, mikäli esim. vaikeat kuivatusolosuhteet edellyttävät ainakin osan 
alueesta soistamista tai muuttamista vesialueeksi. Suopohjille on perustettu joitakin 
lintujärviä ja myös tulvavesien varastointia on pidetty eräänä jälkikäyttövaihtoehtona. 

Erityisalueet

Maankuivatus on edellytys monille erityiskäyttöön otetuille alueille. Tällaisia alueita 
ovat esimerkiksi urheilukentät, golf-kentät ja hautausmaat. Näiden kuivatusjärjeste-
lyistä vastaa hankkeen toteuttaja ottaen huomioon niistä voimassa olevat erityissää-
dökset ja yleiset vesilain periaatteet ja määräykset.
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2  Muutokset maa- ja metsätalouden 
 toimintaympäristössä

2.1  

Maatalouden toimintaympäristö
Viljelyssä olevan pellon kokonaispinta-ala ei ole merkittävästi muuttunut 1970- luvun 
alusta. Vuonna 2009 maatalousmaan osuus koko maan pinta-alasta on noin 6,8 % eli 
2,3 milj.ha. 

Sen sijaan maatalouden rakenteissa on viime vuosikymmenien aikana tapahtunut 
erittäin suuria muutoksia. Viljelijöiden lukumäärä on vähentynyt koko ajan tilakoko-
jen vastaavasti kasvaessa. Kun maatiloja oli 1980-luvun alussa noin 200 000, oli niitä 
EU- kauden alkaessa v. 1995 enää 95 500.

EU-jäsenyysaikana on tukea hakeneiden maatilojen määrä vähentynyt 33 %, ollen 
vuonna 2009 enää 63 700 kappaletta. Suhteellisesti eniten vähenemistä on tapahtunut 
Itä-Suomessa (37 %) ja vähiten Pohjois-Suomessa (28 %). 

Tilojen lukumäärän vähentyessä on tukea saaneiden tilojen keskikoko kasvanut 
EU-kaudella 23 peltohehtaarista 36 hehtaariin. Tilakoon kasvusta noin kaksi kolmaso-
saa on tapahtunut peltoa vuokraamalla. Tilakoon kasvuun on vaikuttanut osaltaan 
EU-jäsenyys, jonka myötä maataloustuesta aikaisempaa huomattavasti suurempi 
osuus on pinta-alaperusteista. Tuki koostuu EU:n yhteisen maatalouspolitiikan sään-
nösten perusteella maksettavasta tuesta sekä Suomen omista varoistaan maksamasta 
kansallisesta tuesta. 

2.2  

Maatalouden tuotantosuunnat
Maatalouden tuotantorakenne on EU-kaudella muuttunut niin, että aiemmin valta-
asemassa ollut kotieläintilojen osuus on pienentynyt ja kasvinviljelytilojen osuus 
on kasvanut. Vuonna 2009 tukea hakeneista tiloista 29 % oli kotieläintiloja ja noin 
65 % kasvintuotantotiloja. Kotieläintalouden osuus maataloustuotannon markki-
nahintaisesta tuotosta oli 83 % vuonna 2009. Yli puolet kasvinviljelytiloista sijaitsee 
Etelä-Suomen ja neljäsosa Väli-Suomen suuralueella. Tuotannon kokonaisarvolla 
mitattuna lypsykarjatalous on edelleen merkittävin tuotantosuunta, sillä vuonna 2009 
lypsykarjataloutta harjoitti päätuotantosuuntanaan noin 12 000 tilaa ja niiden osuus 
tuotannon kokonaisarvosta oli lähes 19 %.

Energiakasvien ja nurmiviljelyn osuus peltopinta-alasta on vähitellen lisään-
tymässä. Tällaiset tuotantosuunnat voivat vaikuttaa kuivatustarpeen uudelleen ar-
viointiin.

Suomen maatalouden kilpailukykyä EU:n sisämarkkinoilla heikentävät ilmasto-
olosuhteet ja maaperä. Toisaalta tuotannon puhtaus ja ympäristöystävällisyys vai-
kuttavat kilpailukykyyn positiivisesti. Suomessa ei ole esiintynyt myöskään vakavia 
eläin- tai kasvitauteja. Suomessa peltojen kuivatuksen on oltava huomattavasti te-
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hokkaampaa kuin monessa muussa maassa. Tämä johtuu pääasiassa kasvukauden 
lyhyydestä, lumen sulamisvesien runsaudesta, sadannan epäedullisesta jakautumis-
esta kasvukaudella, peltomaiden huonosta vedenläpäisykyvystä sekä turvemaiden 
runsaudesta. 

2.3  

Ympäristönsuojelun merkityksen kasvu
Maataloudella ja siihen liittyvällä maankuivatustoiminnalla on erittäin suuri merki-
tys ympäristölle ja luonnon monimuotoisuuden säilymiselle. Maaseudun avoimia ja 
hyvin hoidettuja viljelymaisemia ja perinneympäristöjä arvostetaan yhä enemmän ja 
niiden ylläpitoa pidetään tarpeellisena. Tämän tavoitteen rinnalla uomiin liittyvän 
luonnon monimuotoisuuden erityistavoitteet, kuten suojakaistat, pientareet ja uo-
missa elävä kalasto sekä muiden luonnonvaraisten kasvi- ja eläinlajien vaaliminen 
peltoympäristössä asettavat merkittävän lisähaasteen ympäristönsuojelulle. 

Maatalouden ympäristöohjelma sekä kansallinen metsäohjelma muodostavat 
perustan maa- ja metsätalouden ympäristön suojelulle ja hoidolle. Maatalouden 
aiheuttamaa ympäristökuormitusta vähennetään maatalouden ympäristötukijärjest-
elmän avulla. Ympäristötuki koostuu perus- ja lisätoimenpiteistä sekä erityistuista. 
Ympäristötuen pääasiallinen paino on ollut vesiensuojelussa. Myös luonnon mon-
imuotoisuuteen ja maiseman hoitoon myönnetään ympäristötukea.

Metsätaloudessa painotetaan luonnon monimuotoisuutta. Suomen metsämaan 
pinta-alasta on tiukasti suojeltu 4,1 %. Metsien monimuotoisuuden turvaamisesta 
huolehditaan muun muassa kansallisessa metsäohjelmassa 2010 sekä Etelä-Suomen 
metsien monimuotoisuusohjelmassa METSOssa. Metsän uudistamista ja suometsien 
kunnostusojitusta sekä niihin liittyviä vesiensuojelutoimenpiteitä tuetaan kestävän 
metsätalouden rahoituslain (KEMERA) perusteella. Lisäksi KEMERA -tukeen kuu-
luvien metsäluonnonhoitotoimenpiteiden yhteydessä tehdään usein vesiensuojelu-
toimenpiteitä.

Luonnon monimuotoisuudella eli biodiversiteetillä tarkoitetaan elollisen luon-
non koko kirjoa; lajien sisäistä perinnöllistä muuntelua, lajien runsautta sekä niiden 
elinympäristöjen monimuotoisuutta. Luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen 
merkittävä vähentäminen vuoteen 2010 mennessä on tärkein maailmanlaajuinen 
luonnon monimuotoisuutta koskeva tavoite. EU:n ja samalla Suomen oma tavoite 
on vieläkin haasteellisempi; tavoitteena on monimuotoisuuden häviämisen pysäyt-
täminen.

Nykyinen Suomen luonnon monimuotoisuuden ja kestävän käytön strategia ja 
toimintaohjelma on laadittu vuosille 2006–2016. Strategian ja toimintaohjelman tavoit-
teena on pysäyttää Suomen luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen vuoteen 2010 
mennessä, vakiinnuttaa Suomen luonnon tilan suotuisa kehitys vuosien 2010–2016 
kuluessa sekä varautua vuoteen 2016 mennessä Suomen luontoa uhkaaviin maail-
manlaajuisiin ympäristömuutoksiin, kuten ilmastonmuutokseen.

Vesi ja ravinteet kulkeutuvat pelloilta vesistöihin suurelta osin salaojien ja muiden 
kuivatusjärjestelmien kautta, minkä johdosta näiden järjestelmien toimivuus ja järkip-
eräinen hyödyntäminen tukevat maatalouden ympäristöohjelman sekä kansallisen 
metsäohjelman lisäksi useita ajankohtaisia tavoitteita, esimerkiksi vesiensuojelun 
suuntaviivat 2015 sekä vesienhoitosuunnitelmien -tavoitteita. Myös valtioneuvoston 
hyväksymässä Itämeriselonteossa yhdeksi päätavoitteeksi on nostettu rehevöitymisen 
pysäyttäminen, mikä Suomen osalta edellyttää erityisesti maatalouden aiheuttaman 
kuormituksen vähentämistä nykyistä tehokkaammin. Lisäksi ilmastonmuutoksen 
arvioidaan lisäävän ravinteiden huuhtoutumista pelloilta, ja muutoksiin sopeutu-
minen aiheuttaa lisähaastetta kuormituksen vähentämispyrkimyksille ja edelleen 
kuivatusjärjestelmien toimivuudelle.
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2.4  

Tukijärjestelmien kehitys
Keskeisten maataloustuotteiden tuotanto ilman yhteiskunnan tukea ei olisi mah-
dollista Suomessa, eikä läheskään nykyisessä laajuudessa muissakaan EU-maissa. 
Tuotannon kannattavuuden turvaamiseksi maataloutta tuetaan kaikissa EU-maissa 
budjettivaroin. Tuet voivat olla EU:n kokonaan rahoittamia, EU:n ja jäsenmaan yh-
teisesti rahoittamia tai kokonaan kansallisista varoista rahoitettuja. 

Suomen maa- ja puutarhatalouden tulotukijärjestelmän perusta muodostuu EU:n 
yhteisen maatalouspolitiikan mukaisista tukimuodoista ja niitä täydentävästä kan-
sallisesta tukijärjestelmästä. Tulotuilla tarkoitetaan tukia, joita maksetaan hehtaaria, 
eläintä/eläinyksikköä tai tuotettua määrää kohden ja joiden tarkoitus on tuotannon 
kannattavuuden ja jatkuvuuden turvaaminen.

Keskeisimmät EU-tuet ovat EU:n kokonaan rahoittamat tulotuet peltokasveille ja 
eläimille (CAP- tuet) sekä EU:n osarahoittamat luonnonhaittakorvaus (LFA- tuki) ja 
ympäristötuki.

Kansallisen tukijärjestelmän päätukimuodot ovat Etelä-Suomen kansallinen tuki, 
pohjoinen tuki ja kasvinviljelyn kansallinen tuki. Tukien alueellista porrastamista 
varten Suomi on jaettu seitsemään päätukialueeseen. 

Tukien määrä ja merkitys vaihtelevat alueittain ja tuotantosuunnittain. Yksikkö-
tukien taso on pääsääntöisesti sama riippumatta harjoitettavan tuotannon laajuud-
esta. Tukien saamiseen eivät myöskään vaikuta viljelijän muut tulot. Maataloudesta 
saatavat tulot muodostavat keskimäärin tarkasteltuna vain osan viljelijäperheiden 
kokonaistuloista. Muita tulonlähteitä ovat metsätulot, tilan ulkopuoliset ansiotulot 
sekä tulonsiirrot ja eläkkeet.

Maatalouden ympäristötuen erityistukia voi saada muun muassa suojavyöhyk-
keiden perustamiseen ja kosteikkojen hoitoon. Suojavyöhykkeitä suositellaan pe-
rustettaviksi etenkin viettäville tulvanalaisille peltoalueille. Tällöin tavoitteena on 
kiintoaineksen ja ravinteiden vesistöihin pääsyn kannalta kriittisten peltoalueiden 
saaminen pois aktiivisesta tuotannosta. Herkästi tulvivien alueiden perustaminen 
suojavyöhykkeiksi tai kosteikoiksi poistaa kuivatuksen ylläpidon tai tehostamisen 
tarpeen kyseisillä alueilla. Kosteikkorakenteiden toteuttamiseen voi saada ei-tuotan-
nollisten investointien tukea.

EU:n yhteisen maatalouspolitiikan uudistus, ns. terveystarkastus on käynnissä, ja 
siihen perustuvat asetukset tulevat voimaan vuosina 2009–2010. Uudistuksen yhtey-
dessä tukien painopistettä siirretään suorista tuista maaseudun kehittämiseen. Tämä 
tarkoittaa, että jatkossa on odotettavissa lisäpanostusta muun muassa ilmastonmuu-
tokseen sopeutumista, vesiensuojelua ja luonnon monimuotoisuutta sekä uusiutuvan 
energian tuotantoa tukeviin toimenpiteisiin.

2.5 

Maailmanmarkkinoiden vaikutus
Maailmanmarkkinoiden hintamuutokset vaikuttavat myös Suomessa. Vuonna 2007 
maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden hinnat nousivat kansainvälisillä markki-
noilla erittäin runsaasti. Syyksi on arvioitu bioenergiatuotannon kasvua ja eteläisen 
pallonpuoliskon pitkäaikaista kuivuutta Argentiinassa ja Australiassa, eli maissa, 
jotka ovat tärkeitä viljan tuottajamaita. EU-maissakin viljaa saatiin normaalia vähem-
män. Sateet vähensivät Ranskan ja Saksan satoa ja huono sää laski myös Ukrainan 
ja Venäjän vehnäsatoja. Suomessa viljan avaushinnat nousivat syksyn 2007 aikana 
peräti 50–75 prosenttia.

Suomessa hyvä viljan hinta on korottanut pellon hintaa. Maanmittauslaitoksen 
kiinteistöjen kauppahintatilaston perusteella yksinomaan viljeltyä maata sisältävi-
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en kiinteistöjen keskihinta vuoden 2010 alkupuolella 7840 €/ha, mutta esimerkiksi 
Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa ja Etelä-Pohjanmaalla on pellosta maksettu yli 
10 000 €:n hehtaarihintoja. Tilaston perusteella pellon hinta on noussut vuoden 2009 
alkupuoliskolta vuoden 2010 alkupuoliskoon mennessä 7% .

2.6  

Metsätalous
Suomen maapinta-alasta noin 86 prosenttia eli 26 miljoonaa hehtaaria on metsätalo-
uden piirissä. Tähän alaan luetaan metsä-, kitu- ja joutomaat. Kasvuisan metsämaan 
ala on 20 miljoonaa hehtaaria. Mänty on valtapuulaji, jota on 66 % metsäpinta-alasta. 
Kuusta on 26 % ja lehtipuuvaltaisia metsiä eli lähinnä koivua on 18 %. Lehtipuut 
kasvavat yleisimmin sekapuina mänty- ja kuusivaltaisissa metsissä.

Joka viides suomalainen eli lähes miljoona henkilöä omistaa metsää. Yksityismet-
siä on noin 13,5 miljoonaa hehtaaria, eli lähes kolme viidesosaa metsäalasta. Valtio 
omistaa runsaan neljäsosan eli 6,5 miljoonaa hehtaaria. Valtion metsät ovat pääosin 
maan pohjoisosassa ja niitä käytetään puuntuotannon lisäksi laajasti virkistykseen 
ja suojeluun. 

Metsätalousyhtiöt omistavat metsistä 1,9 miljoonaa hehtaaria, eli kahdeksan 
prosenttia. Kunnat, seurakunnat, yhteismetsät ja muut yhteisöt omistavat 1,1 mil-
joonaa hehtaaria.

Metsiemme puuvarat ovat terveet ja tuottoisat. Niiden vuotuinen kasvu on lähes 
100 miljoonaa kuutiometriä. Viime vuosina ainespuun hakkuukertymä on kuitenkin 
jäänyt huomattavasti metsän kasvua pienemmäksi. Metsät tuottavat myös monipuol-
isen ja runsaan riista-, marja- ja sienisadon, ja ne ovat suomalaisille merkittävä osa 
asuin- ja virkistysympäristöä. Niillä on myös kasvavaa alueellista merkitystä mat-
kailuelinkeinolle.

Metsäsektorin merkitys on Suomessa suuri. Metsäsektorin ja huonekaluteollisu-
uden bruttokansantuoteosuus on lähes kahdeksan prosenttia ja osuus työllisistä 3,5 
prosenttia, kun vastaavat osuudet ovat maailmassa keskimäärin 1,2 ja 0,4 prosenttia. 
Metsätaloustuotteiden vientitulot ovat runsas viidesosa maamme vientituloista, mikä 
on kymmenkertainen maailman muiden maiden keskimääräiseen tasoon verrattuna.

Metsät tuottavat uusiutuvaa raaka-ainetta niin metsäteollisuuden kuin monien 
muiden teollisuudenalojen nykyisten ja uusien tuotteiden valmistukseen. Metsät ovat 
myös monien aineettomien hyödykkeiden lähde, jonka merkitys korostuu väestön 
elintason kohotessa ja vapaa-ajan lisääntyessä. Metsien arvo lisääntyy haettaessa 
keinoja ilmastonmuutoksen hidastamiseen ja energian tuottamiseen.

Kansainväliset sopimukset vaikuttavat suuresti kansalliseen metsäpolitiikkaamme. 
Suomelle on tärkeää osallistua aktiivisesti kansainvälisen metsäpolitiikan valmist-
eluun ja toteutukseen. Lähivuosien tärkeimmät tapahtumat liittyvät YK:n metsä-
foorumin (UNFF) toimintaan, biodiversiteettisopimuksen (CBD) metsätyöohjelman 
toteutukseen, Euroopan metsäministerikonferenssin (MCPFE) seurantaan ja seuraa-
van konferenssin valmisteluun sekä yhteistyöhön lähialueilla. Maa- ja metsätalous-
ministeriön apuna kansainvälisten metsäpoliittisten kysymysten käsittelyssä ja niiden 
vaikutusten arvioimisessa toimii Kansainvälisen metsäpolitiikan neuvottelukunta.

Metsätalouden haasteita lyhyellä aikavälillä ovat tuotantokustannusten nousu, 
metsäteollisuusyritysten kansainvälisen kilpailun kiristyminen sekä kotimaisen puun 
käytön lisääminen ja työvoiman riittävyys. Epävarmuustekijät tuontipuun saata-
vuudessa korostavat kotimaisen puun merkitystä.

Pitkän aikavälin haasteita ovat väestörakenteen muutos, globalisaation tuoma 
talouksien rakennemuutos ja uusiutumattomien luonnonvarojen ehtyminen sekä 
ilmastonmuutos ja globaalisti kasvava energian tarve, jotka kytkeytyvät voimakkaasti 
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toisiinsa. Nämä tarjoavat kuitenkin metsäalalle mahdollisuuksia laajentua uusille 
aloille ja lisätä yhteiskunnan hyvinvointia.   

Kansallinen metsäohjelma 2015 linjaa metsäpolitiikan ja metsätalouden keskeiset 
tavoitteet. Metsäohjelmassa on vuonna 2008 asetettu kunnostusojitusten tavoitteeksi 
noin 100  000 hehtaaria vuodessa. Metsäohjelman väliarvioinnin yhteydessä hak-
kuukertymän tavoitteeksi ollaan näillä näkymin asettamassa 65–70 milj. kuutiota 
nykyisen kertymän 55 milj. kuutiota sijaan ja kunnostusojituksen tavoitteeksi 80 000 
hehtaaria vuodessa. 

Kansallisen metsäohjelma 2015 pohjautuu kuuteen painopisteeseen:
•	 metsäteollisuuden ja –talouden kilpailukykyisistä toimintaedellytyksistä 

huolehditaan;
•	 metsien ilmasto- ja energiahyötyjä lisätään;
•	 metsien monimuotoisuus ja ympäristöhyödyt turvataan;
•	 metsien käyttöä kulttuurin ja virkistyksen lähteenä edistetään;
•	 metsäalan osaamista ja hyväksyttävyyttä vahvistetaan;
•	 kansainvälisessä metsäpolitiikassa edistetään metsien kestävää hoitoa ja 

käyttöä.
Maanmittauslaitoksen kiinteistöjen kauppahintatilaston perusteella yksinomaan 
metsämaata sisältävien kiinteistöjen keskihinta oli vuonna 2008 2120 euroa hehtaa-
rilta. Uudellamaalla metsämaasta maksettiin eniten eli keskimäärin yli 5000 €/ha. 
Viimeaikaiset tiedot puun kysynnän heikkenemisestä eivät vielä näy merkittävästi 
kauppahintatilastossa.
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3  Maankuivatustoimintaa ohjaavat 
 keskeiset säädökset

3.1  

Vesilaki ja vesiasetus
Tärkein laki ojituksen kannalta on vesilaki, jonka 6 luvussa on yleisiä säännöksiä 
maanomistajan ojitusoikeudesta ja niistä seikoista, joita ojittamisessa on otettava huo-
mioon. Samassa luvussa on säännökset yhteisestä ojitusmenettelystä ja siitä, milloin 
ojitusasia on käsiteltävä ojitustoimituksessa ja milloin ojitusta varten on perustettava 
ojitusyhtiö. Vesilaissa lähtökohtana on, että maanomistajalla on oikeus ojittamiseen 
maan käyttöä haittaavan veden poistamiseksi. Pienistä ojituksista maanomistajat voi-
vat huolehtia ja sopia keskenään, mutta isommat ojitukset ja sellaiset ojitukset, joista 
ei päästä sopimukseen, on käsiteltävä ojitustoimituksessa VL 6:10 §:n mukaisesti (Oji-
tustoimitusopas, 2003). Vesilain 19 luvussa on säädökset ojitustoimitusmenettelystä. 

Vesilain 1 luvussa on säädetty sellaisista rajoituksista, jotka saattavat tulla oji-
tustoiminnassakin kysymykseen. Tämän luvun 15 §:ssä kielletään aiheuttamasta 
vahinkoa tai haittaa mm. toisen vesialueelle, kalastukselle, maalle, rakennukselle tai 
muulle omaisuudelle ja 15 a §:ssä kielletään aiheuttamasta vaaraa fladan tai kluu-
vijärven säilymiselle luonnontilaisena sekä 17 ja 17 a pykälissä kielletään luonnon-
tilaisen uoman muuttaminen. Luvun 19 §:n mukaisesti ojitus saattaa vaatia vesilain 
mukaisen luvan, jos siitä aiheutuu ympäristönsuojelulain 3 §:n 1 momentin 1 koh-
dassa tarkoitettua pilaantumista vesialueella. Tällöin lupaharkinnassa sovelletaan 
ympäristönsuojelulain säännöksiä.

Vesilakia sovelletaan maankuivatukseen niin maaseudulla kuin kaupungissakin. 
Asemakaava-alueella tai vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella vesilakia sovelletaan, 
ellei vesihuoltolaista tai maankäyttö- ja rakennuslaista taikka niiden nojalla annetu-
ista säännöksistä muuta johdu. 

Vesiasetuksen luvussa 6 on määritelty ojitustoimituksessa laadittavan suunnitel-
man sisältövaatimukset ja ojitustoimitukseen määrättävän toimitusinsinöörin kel-
poisuuskriteerit.

Tulvasuojeluhankkeet tarkoittavat yleensä jonkinlaisia vesistörakentamistoimen-
piteitä, kuten ruoppauksia tai penkereiden, patojen tai pumppaamoiden rakentamista. 
Silloin kysymykseen tulevat vesistön järjestelyä koskevat vesilain 7 luvun säädökset. 

Sekä ojitukseen että vesistön järjestelyyn tarvittavat luvat haetaan vesilain mu-
kaisesti aluehallintovirastolta. Saman luvan yhteydessä käsitellään myös hankkeista 
mahdollisesti aiheutuva vesien pilaantuminen, jolloin ympäristönsuojelulain mu-
kaista ympäristölupaa ei tarvita.

Vesilain uudistaminen on käynnissä. Hallitus on antanut eduskunnalle15.1.2010 es-
ityksen vesilain uudistamisesta. Lain voimaantulon myötä tässä selvityksessä olevat 
viittaukset vesilakiin muuttuvat. Merkittävin rakenteellinen muutos uudessa laissa 
olisi vesitaloushankkeita koskevan sääntelyn yhdenmukaistaminen, mikä tehtäisiin 
kokoamalla vesitaloushankkeita koskevat yhteiset säännökset entistä selvemmin 
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yhteen. Hankkeen tarkoituksesta riippumatta toteuttamisedellytykset sekä luvan-
varaisuus että luvan myöntämisedellytykset ratkeaisivat viimekädessä hankkeen 
vaikutusten perusteella. Nykyisen vesilain yleiskiellot muotoiltaisiin entistä selvem-
min lupakynnykseksi luvanvaraisuuskynnyksen säilyessä kuitenkin nykyisellään.

Ojitusasioihin ei vesilakiluonnoksen perusteella olisi tulossa kovin suuria muu-
toksia. Vesilain ojitussäännösten, kiinteistöjen kuivatusta koskevien maankäyttö- ja 
rakennuslain säännösten sekä ympäristönsuojelulain jätevesiä koskevan sääntelyn 
välisiä suhteita pyritään kuitenkin selventämään. Ojituksiin liittyvien tietojen rekis-
teröintiä ja valvontaviranomaisten ennakkovalvonnan tehostamista on kaavailtu ke-
hitettäväksi ennakkoon tapahtuvalla ojituksen ilmoitusmenettelyllä. Lisäksi ojituksen 
rajaus järjestelyyn nähden on voimassa olevassa laissa osin tulkinnanvarainen, ja kun 
järjestely on hanketyyppinä osin päällekkäin ojituksen kanssa, ehdotetaan järjestely-
stä itsenäisenä hanketyyppinä luovuttavaksi. Purojen perkaukset tai pengerrykset 
voisivat jatkossa sisältyä uuden lain mukaan myös ojitushankkeeseen. 

Ojitustoimitus on tarkoitus säilyttää uudistuksessa omana menettelynään, mutta 
sen käyttöalaa ehdotetaan supistettavan siten, että jos ojitusta koskeva asia jolta-
kin osin edellyttäisi aluehallintoviraston lupaa, ratkaistaisiin ojitusta koskeva asia 
kokonaisuudessaan aluehallintovirastossa. Samoin rajanvetoa ojitustoimituksessa 
käsiteltävien ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen ratkaistavien asioiden välillä 
selvennettäisiin. Lisäksi tilusjärjestelytoimituksen ja ojitustoimituksen yhteensovit-
tamisongelmia helpotettaisiin käsittelyjärjestyksen suhteen siten, että ojitustoimitus 
tulisi viedä ensin päätökseen ja tilusjärjestelytoimitus pidettäisiin vasta lainvoimaisen 
ojitustoimituksen päätöksen täytäntöönpanon jälkeen.

Ojan kunnossapitovelvollisuus säilyisi entisellään. Ojan kunnossapidon pitkään 
jatkunut laiminlyönti on kuitenkin saattanut johtaa tilanteeseen, jossa uomaan on 
kehittynyt uusi luonnontilaisen kaltainen tila. Vanhan luvan mukainen kunnossapi-
tovelvollisuus ei tällaisissa tapauksissa välttämättä poista uuden luvan tarvetta. Tilan-
teen selventämiseksi esitetään säädettäväksi, että tällaisen luonnontilaisen kaltaiseksi 
kehittyneen uoman kunnossapitoon ja käyttöön olisi sovellettava ojitusta koskevia 
säännöksiä. Luontoarvojen arviointi jäisi kuitenkin tapauskohtaisesti harkittavaksi.

Ojitusyhtiöistä muodostettaisiin ojitusyhteisöjä, joiden tiedot tulee ilmoittaa 
ympäristönsuojelun tietojärjestelmään.

3.2  

Ympäristönsuojelulaki
Kuten edellisestä kappaleesta kävi ilmi kuivatushanke saattaa vaatia vesilain mu-
kaisen luvan, jos siitä aiheutuu ympäristönsuojelulain 3 §:n 1 momentin 1 kohdassa 
tarkoitettua pilaantumista vesialueella. Käytännössä säännöksen soveltaminen on 
hyvin harvinaista. Ainoastaan erityisalueiden, kuten hautausmaiden ja teollisten 
turvetuotantoalueiden kuivatuksiin on edellytetty tilanteesta riippuen ympäristön-
suojelulain mukaisen ympäristöluvan hakemista.  

3.3 

Vesihuoltolaki
Vesihuoltolain mukaan kiinteistön omistaja tai haltija vastaa kiinteistönsä vesihuol-
losta, mukaan luettuna hulevesien ja perustusten kuivatusvesien poisjohtaminen. 
Vesihuoltolaitos huolehtii toiminta-alueellaan vesihuollosta yhdyskuntakehityksen 
tarpeita vastaavasti, mutta kiinteistökohtaisia velvoitteita kuivatuksen järjestämiseksi 
sillä ei ole. Vesihuoltolain tarkistaminen on käynnissä (tilanne 2009). Tarkistamisen 
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yhteydessä kiinnitetään huomiota taajama-alueiden hulevesien hallintaan, ja tavoit-
teena on mm. selventää kunnan ja vesihuoltolaitoksen vastuita.

3.4  

Maankäyttö- ja rakennuslaki
Maankäyttö- ja rakennuslaissa ei kaavoituksen osalta ole varsinaisia maankuivatusta 
tai tulvasuojelua koskevia säädöksiä. Yleiskaavan ja asemakaavan sisältövaatimusten 
mukaan kaavaa laadittaessa on otettava huomioon mm. vesi- ja jätehuollon tarkoi-
tuksenmukainen järjestäminen.

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan rakentamisen yleisiin edellytyksiin kuitenkin 
kuuluu, että rakennuspaikan tulee asemakaava-alueen ulkopuolella olla tarkoituk-
seen sovelias, ja soveliaisuutta harkittaessa on muun muassa otettava huomioon, ettei 
rakennuspaikalla ole mm. tulvan vaaraa. Asemakaava-alueella vastaavat seikat on 
otettava huomioon kaavaa laadittaessa.

Vuonna 2009 tuli voimaan valtioneuvoston päätös valtakunnallisten alueidenkäyt-
tötavoitteiden tarkistamisesta. Päätöksessä korostetaan varautumista ilmastonmuu-
tokseen. Yleis- ja asemakaavoituksessa on varauduttava lisääntyviin rankkasateisiin 
ja taajamatulviin. Alueiden käytössä on edistettävä vesien hyvän tilan saavuttamista. 

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan maakunta-, yleis- ja asemakaavoituksessa 
on selvitettävä kaavojen ympäristövaikutukset, ja kaavamääräyksissä on esitettävä 
haittojen estäminen. Uusi rakentaminen ei siten saa aiheuttaa haitallisia ympäristövai-
kutuksia, esimerkiksi haitallista tulvimista tai vedenlaadun heikkenemistä alapuoli-
sessa vesistössä. 

3.5 

Metsälaki
Metsälain 10 §:ssä on mainittu metsien monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeät 
elinympäristöt, joiden säilyminen on turvattava myös ojitustoiminnassa. Tällaisia 
alueita ovat mm. lähteet, purojen ja pysyvän vedenjuoksu-uoman muodostavien 
norojen sekä pienten lampien välittömät lähiympäristöt sekä erityyppiset korvet 
esim. lehtokorvet. 

3.6 

Luonnonsuojelulaki
Luonnonsuojelulain 29 §:ssä on lueteltu sellaiset suojeltavat luontotyypit, joiden 
säilymistä ei saa vaarantaa esim. tervaleppäkorvet. Saman lain 47 §:ssä on kielletty 
uhanalaisten eliölajien esiintymispaikkojen hävittäminen tai heikentäminen.

3.7  

Valtioneuvoston periaatepäätös vesiensuojelun 
tavoitteista sekä vesienhoitosuunnitelmat
Valtioneuvosto teki 23.11.2006 periaatepäätöksen vesiensuojelun uusista valtakunnal-
lisista tavoitteista vuoteen 2015 asti. Päätöksessä esitetään toimia vesien hyvän tilan 
saavuttamiseksi ja tilan heikkenemisen estämiseksi. Periaatepäätöksen tavoitteena on:

•	 vähentää rehevöitymistä aiheuttavaa kuormitusta 
•	 vähentää haitallisista aineista johtuvia riskejä 
•	 suojella pohjavesiä 
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•	 suojella vesiluonnon monimuotoisuutta 
•	 kunnostaa vesiä.

Periaatepäätökset eivät ole oikeudellisesti sitovia, mutta edellä sanotuilla perusteilla 
on kuitenkin merkitystä esimerkiksi maankuivatusta ohjaavassa viranomaistoimin-
nassa.

Vesipolitiikan puitedirektiivin täytäntöön panemiseksi Suomessa on voimassa laki 
vesien hoidon järjestämisestä ja asetus vesienhoitoalueista. Lisäksi toimenpanoon 
liittyviä säännöksiä on muun muassa ympäristönsuojelulaissa ja vesilaissa. Valtioneu-
vosto teki joulukuussa 2009 päätöksen kunkin vesienhoitoalueen vesienhoitosuun-
nitelmien hyväksymisestä. Vesienhoitosuunnitelmien yleisenä tavoitteena on vesien 
hyvä tila vuoteen 2015 mennessä. Suunnitelmat sisältävät ominais-, kuormitus- ja 
vaikutustietojen lisäksi vesienhoidon tavoitteet sekä tarvittavat vesiensuojelu- ja 
-hoitotoimet kullekin vesienhoitoalueelle. Suunnitelma ei sellaisenaan estä yksittäisen 
luvan myöntämistä, eivätkä suunnitelmassa esitetyt toimenpiteet tule suunnitelman 
perusteella toiminnanharjoittajaa sitovaksi. Ne on kuitenkin otettava huomioon es-
imerkiksi viranomaisen toiminnassa ja lupamenettelyissä. 

Maankuivatustoimintaan liittyen vesienhoitosuunnitelmissa on tunnistettu kui-
vatuksen yhteys vesien tilaan maa- ja metsätalousalueilla. Suunnitelmat sisältävät 
ohjauskeinoja sekä toimenpide-ehdotuksia, jotka tähtäävät parantamaan vesital-
ouden hallintaa esimerkiksi kuivatusoloja säätämällä sekä uusia kustannustehokkaita 
menetelmiä ja ohjeistusta kehittämällä.
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4  Maankuivatustoiminta

4.1  

Yleistä
Maankuivatus luokitellaan yleisesti peruskuivatukseen ja paikalliskuivatukseen, 
joiden lisäksi on huolehdittava myös tulvasuojelusta. Peruskuivatuksia tehdään 
myös tilusjärjestelyiden yhteydessä. Maa- ja metsätalouden sekä muiden toimintojen 
edellyttämien kuivatusvaatimusten saavuttamiseksi perus- ja paikalliskuivatuksen 
järjestelyt ovat valuma-alueilla välttämättömiä. On tärkeää, että kuivatusverkoston 
rakentamisessa ja ylläpidossa otetaan varsinaisten kuivatustavoitteiden lisäksi huo-
mioon myös tulvariskien hallinnan ja vesistökuormituksen vähentämisen tavoit-
teet. Peruskuivatuksella tarkoitetaan maan kuivattamiseksi suoritettavaa purojen 
vedenjohtokyvyn parantamista, valtaojien perkaamista ja pienehköjä pengerryksiä. 
Paikalliskuivatukseksi luetaan piiri-, sarka- ja salaojitus. Tulvasuojelun pääasiallisia 
keinoja ovat jokien ja purojen perkaukset tai pengerrykset sekä vesistöjen säännös-
telyt ja muu tulvan pidättäminen.

Maatalousalueet

Maatalousalueiden peruskuivatushankkeet käsitellään yleensä elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskukselle, ELY-keskukselle tehtävän hakemuksen perusteella ojitustoi-
mituksessa, jossa käsitellään ojitussuunnitelmaa, selvitetään ojittamisen perusteet 
ja kuullaan asianosaisten mielipiteitä suunnitelmasta. Ojitustoimituksessa pidetään 
yleensä alku- ja loppukokous, jonka jälkeen suunnitelma vahvistetaan toimitusmies-
ten päätöksellä. Päätöksessä annetaan toimeenpanoa koskevia määräyksiä, päätetään 
mahdollisista korvauksista ja annetaan määräykset kunnossapidosta ja kustannus-
ten jakamisesta. Silloin kun hakemus ei edellytä suunnitelman vahvistamista, tai 
jos ojitustoimitusta koskevaan hakemukseen sisältyy vahvistettavaksi tarkoitettu 
asianmukainen suunnitelma, riittää kun asia käsitellään pienimuotoisemmassa, ai-
noastaan yhden kokouksen käsittävässä toimituskokouksessa. Alueen peruskuiva-
tus toteutetaan ojitustoimituksessa vahvistetun suunnitelman mukaisesti. Tehokas 
peruskuivatus mahdollistaa toimivan salaojitusjärjestelmän, joka on nykyaikaisen 
taloudellisen viljelytekniikan edellytys.

Metsätalousalueet

Metsäojitus jakaantuu uudisojitukseen ja kunnostusojitukseen. Kunnostusojituksella 
tarkoitetaan ennestään ojitettujen alueiden ojien perkaamista ja täydentämistä. Metsä-
ojat tarvitsevat yleensä kunnostamista 20–30 vuoden kuluttua uudisojituksesta. Met-
säojitusta tehdään lisäksi vähäisessä määrin metsänuudistamisen maanmuokkausten 
yhteydessä. Metsäojitus on nykyisin lähes kokonaan kunnostusojitusta, eikä esimer-
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kiksi KEMERAsta tueta enää uudisojituksia. Kestävän metsätalouden periaatteiden 
mukaan metsäsektori sitoutui Metsätalouden ympäristöohjelmassa vuonna 1994 luo-
pumaan uudisojituksista. Kansallisessa metsäohjelmassa 2015 kiinnitetään huomiota 
kunnostusojitusten aiheuttamaan vesistökuormitukseen ja sen vähentämistarpeisiin.

Tilusjärjestelyt

Maa- ja metsätalousmaiden tilusjärjestelyillä, joiden merkittävin toimituslaji on uus-
jako, pyritään saamaan aikaan suuria, yhtenäisiä pelto- ja metsälohkoja. Järjestelyillä 
pyritään korjaamaan pirstoutunutta tilusrakennetta, joka on osittain syntynyt yhteis-
kunnan ohjaaman maanjako- ja asutustoiminnan seurauksena 1800- ja 1900-luvulla. 
Tilusjärjestelyistä suurin osa on viime vuosina ollut maatalousyrittäjien tarpeista 
lähteviä peltotilusjärjestelyitä. Tilusjärjestelyiden kysyntä näyttää olevan kasvussa 
erityisesti Pohjanmaalla, mutta viime aikoina kysyntä on kasvanut myös muilla 
alueilla. Tilusjärjestelyn yhteydessä tehdään - ja tuetaan - usein ojituksia sekä tar-
vittavien teiden rakentamisien että peltolohkojen uudelleen järjestelyn yhteydessä. 
Kuivatustöiden osuus hankkeissa on aikaisemmin ollut suuri, mutta viime aikoina 
on kiinnitetty yhä enemmän huomiota siihen, että tehdään pelkästään tilusjärjeste-
lytoimituksessa toteutetun kiinteistörakenteen muutoksen edellyttämät välttämättö-
mät mukauttamistoimenpiteet. Tilusjärjestelyn ja sen yhteydessä usein tarvittavan 
ojitustoimituksen suhde on käytännössä osoittautunut monin paikoin hankalaksi. 
Sama hanke on saattanut olla useita kertoja käsiteltävänä sekä ojitus- että tilusjärjes-
telytoimituksissa, mikä on lisännyt työmäärää ja hidastanut hankkeen etenemistä.

Kuva 3. Puutteellinen peruskuivatus aiheuttaa kuivatustarpeen. Piirros Hilkka Häggblom/Kokkolan Vesipiiri.
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Kuva 4. Kuivatussuunnittelu aloitetaan kartoittamalla alueen laajuus, jonka jälkeen tehdään kent-
tätutkimukset. Piirros Hilkka Häggblom/Kokkolan Vesipiiri.

4.2  

Peruskuivatushankkeen toteutus

Suunnittelu ja ojitustoimitukset

ELY-keskukset suunnittelevat peruskuivatushankkeita niille tehtävien ojitustoimitusha-
kemusten perusteella. ELY-keskuksen määräämän toimitusinsinöörin on vesilain (VL 
19:1) mukaan huolehdittava suunnitelman laatimisesta, ellei suunnitelmaa toimiteta 
käsiteltäväksi ojitustoimitukseen ja sen laatiminen hakemuksen perusteella on tarpeel-
lista. Toimitusinsinööri on aina vastuussa suunnitelmasta riippumatta siitä, kuka sen on 
laatinut. Peruskuivatushankkeiden suunnittelu ojitustoimituksissa väheni huomattavas-
ti vuonna 1997 vesilakiin tulleen säädöksen johdosta, kun ojitustoimituksessa laaditun 
suunnitelman laatimiskustannukset tulivat hakijan maksettaviksi valtion maksuperus-
telain (150/1992) mukaisesti (VL 21:10).

Ojitustoimituksissa voidaan joutua käsittelemään myös ojituksesta johtuvia ti-
lusvaihtoja sekä isompia tilusjärjestelyjä silloin, kun ojituksen toteuttamiseksi on 
tarpeen muuttaa tilojen sijoitusta ja rajoja tilusten pirstoutumisen, supistumisen tai 
kulkuyhteyden vaikeutumisen välttämiseksi tai siitä aiheutuvan huomattavan haitan 
vähentämiseksi (Laki vesistöhankkeiden johdosta suoritettavista tilusjärjestelyistä 
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Kuva 5. Peruskuivatushankkeet voivat olla isoimmissa hankkeissa massamääriltään melko massiivi-
sia.  Vuonna 2009 työn oleva hanke Kauhajoella. Kuva: Heikki Pajula/SYKE

451/1988, 1,2,5 ja 14§), joten tältäkin osin ojitussuunnittelun asiantuntemus ELY-
keskuksissa on tarpeen.

Nykyiset ojitukset ovat pääosin peruskorjaushankkeita, joita tehdään joko van-
hoihin tai tarkistettuihin suunnitelmiin perustuen, eivätkä ne yleensä vaadi uutta 
ojitustoimitusta. Ojitustoimitusten yhteydessä syntyneet suunnittelukustannukset 
nousevat usein maanomistajien mielestä kohtuuttomiksi, joten hakijat pyrkivät vält-
tämään ojitustoimituksia hakemalla rahoitusta ojitusten peruskorjauksiin ELY-kes-
kuksilta joko päivitetyillä suunnitelmilla tai teettämällä rahoitushakemusta varten 
suunnitelman konsultilla.

Ojitustoimitushakemukset ovat vähentyneet 1990-luvulta lähtien huomattavasti. 
Kun hakemuksia oli v. 1990 noin 800 kpl, oli niitä enää vuonna 2007 noin 120. Vas-
taavasti ojitustoimituksissa käsiteltyjen hankkeiden yhteinen hyötypinta-ala putosi 
noin 10 000 hehtaarista noin 1 000 hehtaariin (Kuva 6).

u).
Ojitustoimitusten määrä ei kuitenkaan suoraan kerro ojitustoiminnan todellisesta 

tilanteesta. Ojitushankkeita rahoitetaan maatalouden kehittämisrahastosta ELY-kes-
kusten kautta lukumääräisesti erittäin paljon joko vanhoilla tai päivitetyillä suunnitel-
milla ilman ojitustoimituskäsittelyä (Kuvat 7–8). Esim. LOS: n alueella toteutetaan 
ELY-keskuksen myöntämillä varoilla noin 30 hanketta ilman ojitustoimituskäsittelyä.

Purojen ja ojien kunnostus ja ympäristönäkökohdat

Ympäristöhallinnossa on viime vuosina kehitetty peruskuivatusmenetelmiä siihen 
suuntaan, että niiden ylläpitotarve ja samalla niistä aiheutuvat haitat olisivat entistä 
vähäisempiä. Peruskorjaushankkeiden yhteydessä voidaan muuttaa suunnitelmia 
ja korjata havaittuja ongelmia. Peruskuivatushankkeiden yhteydessä toteutetta-
viin ympäristönsuojelutoimenpiteisiin voi hakea harkinnanvaraista tukea. Tuki voi 
suurimmillaan kattaa näistä toimenpiteistä syntyvät kustannukset täysmääräisesti.  
Toistaiseksi tukea on käytetty vähän, lähinnä joidenkin kosteikkojen ja eroosion vä-
hentämiseen tähtäävien kynnysten tekoon.  
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Kuva 7. Maatilatalouden kehittämisrahastosta (Makera) ojituksiin myönnetyt avustukset vuosina 
1998-2009.

Kuva 8. Maatilatalouden kehittämisrahastosta (Makera) ojituksiin myönnetyt lainat vuosina 1998-
2009.
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Yleinen kiinnostus pienvesiä, erityisesti puroja, kohtaan on lisääntynyt. 
Vapaaehtoisjärjestöt, kyläyhdistykset ym. ovat alkaneet hoitaa ja kunnostaa puroja. 
Kiinnostusta on lisännyt tietoisuus purojen merkityksestä kalojen, erityisesti taimenen 
elinympäristönä. Myös rapujen ja tiettyjen erityis-lajien, kuten jokihelmisimpukan, 
esiintyminen lisää purojen arvostusta. Purot koetaan ympäristön arvoa kohottavina 
tekijöinä, kun taas ojat voidaan kokea haittana. Kaupunki- ja puistorakentamisessa 
puroja on alettu enenevässä määrin kunnostaa osaksi puisto- ja kaupunkiympäristöä 
putkittamisten sijaan. 

Puron perkaaminenkin on vesilain mukaan ojittamista. Useamman intressiryhmän 
ollessa kiinnostuneita purosta ja sen hoidosta voi ristiriitatilanteita helposti syntyä. 
Kunnostustoimet eivät saisi heikentää kuivatusoloja ja vastaavasti maankuivatustoi-
met pitäisi suunnitella siten, että ne eivät vaarana puroluonnon säilymistä. 

Purokunnostushankkeet on tyypillisesti toteutettu yhdistystoiminnalla kerätyin 
varoin tai pienin avustusten turvin. Luvat kunnostuksiin on kysytty maanomistajilta. 
Vain harvoissa tapauksissa kunnostuksilla on ollut viranomaisohjausta, eikä kun-
nostuksiin ole ollut tarvetta hakea vesioikeudellista lupaa. 

Purouoman kaivaminen aiheuttaa aina joko pysyvän tai väliaikaisen muutoksen 
puron alkuperäiselle eliöstölle. Monilla puroilla on ollut luonnontilassa huomattava 
merkitys vesistöalueen kalakannalle, etenkin poikastuotannolle. Myös rapuja on 
esiintynyt monissa purovesistöissä. Mutkittelun ansiosta luonnontilaisten purojen 
vesisyvyys ja virtausnopeus ovat vaihtelevia, jolloin muodostuu yhdessä rantatörmän 
kasvillisuuden kanssa monipuolisia suoja- ja lisääntymispaikkoja. Suoristamisen ja 
koski- ja virtapaikkojen perkaamisen vuoksi uomien virtaustapa ja elinympäristöt 
ovat muuttuneet eliöstölle yksipuolisiksi. Uoman pohjan leventämisen jälkeen uoman 
vesisyvyys yleensä pienenee vähäisen virtaaman aikana.

Suoristamisesta aiheutuu usein myös lisääntyvää eroosiota, kun uoman kalte-
vuus ja virtausnopeus kasvavat. Tästä voi aiheutua samennus- ja liettymishaittaa 

Kuva 9. Puroa perattaessa se yleensä kunnostetaan luonnonmukaiseksi ja kalan kuljettavaksi. Kuva: 
Heikki Pajula/SYKE
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alapuolisessa vesistössä. Liikkeelle lähteneen materiaalin kasautuessa uoma liettyy 
ja kunnossapitotarve kasvaa. Ympäristönäkökohtiin liittyvät ristiriidat ovat usein 
saaneet alkunsa tahattomasti tiedon puutteessa. Suomessa on tehty kalataloudellisesti 
ja luonnonsuojelullisesti arvokkaista pienvesistä alueellisia kartoituksia, jotka ovat 
helpottaneet suojeluarvojen tunnistamista myös ojitushankkeissa. Suojeluarvojen sys-
temaattinen kartoittaminen maan laajuisesti edistäisi osaltaan puroluonnon suojelua 
ja vähentäisi ristiriitatilanteita jatkossa.

Suojakaistat ja -vyöhykkeet

Maatalouden ympäristötuen perustoimenpiteisiin kuuluu pientareiden ja suojakais-
tojen perustaminen valtaojien ja sitä suurempien uomien varsille. Pientareet perus-
tetaan valtaojan varteen. Pientareen tulee olla vähintään 1 metrin levyinen ja moni-
vuotisen nurmikasvillisuuden peittämä. Piennar saa olla yhtä metriä leveämpikin, ei 
kuitenkaan keskimäärin yli 3 metriä, jos se vesiensuojelullisesti tai käytössä olevien 
hoitotoimien vuoksi on tarpeen. 

Valtaojaa suurempien vesiuomien varrella tulee olla suojakaistat. Suojakaistan 
tulee olla vähintään keskimäärin 3 metriä leveä ja monivuotisen nurmi-, heinä- ja 
niittykasvillisuuden peittämä. Suoja-kaista saa olla leveämpikin, ei kuitenkaan kes-
kimäärin yli 10 metriä leveä, jos se vesiensuojelullisesti tai käytössä olevien hoitoto-
imien vuoksi on tarpeen.

Yli 90 % viljelijöistä on sitoutunut ympäristötuen ehtoihin.
Perustoimenpiteisiin kuuluvien pientareiden ja suojakaistojen lisäksi viljelijä voi 

tehdä eritystukisopimuksen suojavyöhykkeen perustamisesta vesistön tai valtaojan 
varteen. Vyöhykkeen on oltava keskimäärin vähintään 15 metriä leveä. Kasvusto ni-
itetään vuosittain tai hoidetaan suunnitelmassa edellytetyllä tavalla. Suojavyöhykettä 
saa laiduntaa ja siellä voi olla luontaisina ryhminä alueella muutoinkin kasvavia 
pensaita tai puuryhmiä.

Voimassa ja valmistella olevia suojavyöhykesopimuksia on yhteensä 3300 kpl ja 
ne käsittävät 9500 hehtaarin alan (v. 2009).

Kuva 10. Krabbäckenin puro Vantaalla. Puron varrella luontainen suojakaista. Kuva: Liisa Hämäläi-
nen/SYKE
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Maatalouden kuivatushankkeita tukevissa rahoitusehdoissa voidaan myös määrit-
tää vesiensuojelutoimenpiteitä, kuten pientareen minimileveys. Tuetuissa peruskui-
vatushankkeissa edellytetään tyypillisesti perustettavaksi 1 metrin pientareet uoman 
varteen.

Metsätalouden puolelle suojavyöhykkeitä käytetään kunnostusojituksissa ja 
muissa metsänhoitotoimenpiteissä metsäluonnon arvokkaiden elinympäristöjen ja 
pienvesien ympärillä. Suojavyöhykkeen leveys määritellään kunnostusojituksen su-
unnittelussa tapauskohtaisesti.

Kosteikot ja laskeutusaltaat

Kosteikko- ja allasmaisia vesiensuojelurakenteita on rakennettu monen sektorin, ku-
ten maatalouden, metsätalouden, kaupunkialueiden ja turvetuotannon valumavesien 
käsittelyyn. Karkealla tyypittelyllä avointa vesipintaa omaavat rakenteet voi jaotella 
mitoituksen ja käyttötarpeen mukaan lietekuopiksi, laskeutusaltaiksi ja avovesipin-
taisiksi kosteikoiksi. 

Lietekuoppien mitoituskriteerit ovat vähäisimmät. Niitä rakennettaessa uomaa 
lähinnä levennetään ja syvennetään lyhyeltä matkalta virtausnopeuksien hidasta-
miseksi. Lietekuopilla pyritään pysäyttämään karkea pohjakulkeuma kuten hiekka. 
Lietekuoppia käytetään pääasiassa metsäojitusten yhteydessä. 

Laskeutusaltaiden mitoitus perustuu viipymään ja partikkelien laskeutumiseen. 
Laskeutusaltailla voidaan pidättää pohjakulkeuman lisäksi karkeampaa veden mu-
kana kulkeutuvaa ainesta, kuten hietaa ja karkeaa hiesua. Maatalousalueilla altaan 
pinta-alan mitoituksen minimikriteerinä on ollut 0,1 % valuma-alueesta. Metsätaloud-
en allashankkeissa pinta-alasuositus on ollut 0,03–0,08 % valuma-alueen pinta-alasta.

Kosteikolla pyritään pidempään viipymään kuin edellä mainituilla. Mekaanisten 
prosessien lisäksi kosteikoissa tapahtuu biokemiallisia puhdistumisprosesseja, kuten 
typen vapautumista denitrifikaation kautta ilmakehään, liukoisen fosforin pidät-
tymistä partikkelimaiseen materiaaliin tai raudan saostumista. Tehokkaan vesiensu-
ojelukosteikkojen pinta-alan suositeltavana mitoituksena pidetään 1–2 % yläpuolisen 
valuma-alueen pinta-alasta. Ei-tuotannollisissa tuissa vastaava minimivaatimus on 
asetettu tasolle 0,5–1,0 %.

Kosteikkojen rakentamista ja hoitoa on tuettu maatalouden ympäristötuilla. Vo-
imassaolevia kosteikkosopimuksia aiemmilta tukikausilta 1995–1999 ja 1999–2006 on 
300 kpl.  Suurin osa on toteutettu 20 -vuotisilla sopimuksia tukikaudella 1995–1999. 
Tukikaudella 1999–2006 kosteikkojen toteuttaminen oli vähäistä. Viljelijä saa tukea 
kosteikon hoitoon, mutta ensimmäisen kerran vuonna 2008 oli mahdollista hakea ei-
tuotannollisten investointien tukea myös kosteikon perustamiseen. Ei-tuotannollisten 
investointien maksimituki kosteikoille on noussut vuonna 2010 noussut tasosta 4 000 
€/kosteikkohehtaari tasolle 11 500 euroon hehtaarilta. Alustavan tiedon perusteella 
uusia kosteikkotukihakemuksia on tullut 20–30 kpl. Metsätalousalueilla kosteikkoja 
ei tueta kunnostusojitusten yhteydessä, mutta kosteikkojen perustamista on tuettu 
erillisinä metsäluonnonhoitohankkeina.

Viimeisen 30 vuoden aikana metsästäjillä on ollut 2000 kpl riistanhoitokosteik-
kohanketta. Puolet hankkeista on ollut olemassa olevien kosteikoiden kunnosta-
misia ja loput uusien kosteikkojen perustamisia. Aikoinaan riistakosteikkoja on tu-
ettu keskusjärjestöjen kautta pienellä osuudella 5–10 % toteuttamiskustannuksista. 
Nykyisin metsästäjäjärjestöjen taholta kosteikkojen rakentamista ei tueta rahallisesti. 
Metsästysseuroille tehdyn kyselyn perusteella kosteikkojen keskikoko on ollut 3,7 ha.
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4.3  

Salaojitustoiminta

Salaojitusmäärien kehittyminen

Salaojitus on merkittävin paikalliskuivatusmenetelmä.  Salaojitustoiminnan aktiivi-
simmat vuosikymmenet olivat 1950–1980 luvuilla (kuva 11). Salaojitusten tukemi-
seksi säädettiin 1955 salaojalaki, jonka korvasi vuonna 1977 maatilalaki.  Nämä lait 
loivat pohjan salaojitustoiminnan vilkkaalle jaksolle 1950-luvulta aina 1990-luvun 
alkupuolelle saakka. Tuolloin vuosittaiset ojitusmäärät olivat yli 30 000 ha, kun ne 
2000-luvulla ovat olleet vain kolmasosa tästä. Vuosituhannen vaihteessa koko pel-
toalasta oli salaojitettu lähes 60 % (kuva 12). Salaojayhdistys on arkistoinut lähes 
kaikki Suomessa tehdyt salaojasuunnitelmat vuodesta 1918 alkaen, ja ne on viety 
yhdistyksen ylläpitämään paikkatietojärjestelmään.

Kuva 11. Salaojitusmäärien kehitys kymmenvuotiskausittain. Salaojakeskus 2009.

Kuva 12. Peltojen paikalliskuivatusmuotojen jakauma vuonna 2007. Salaojakeskus.
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Salaojitus investointikohteena

Salaojituksen merkityksen painopisteet ovat ajan myötä muuttuneet niin tilakohtais-
ten kuin yhteiskunnallisten painotusten osalta. Sodan jälkeen ensisijainen tavoite oli 
elintarviketuotannon turvaaminen.  1980-luvulla nousivat esiin peltoviljelyn ravin-
nehuuhtoumat ja salaojituksen vaikutukset niihin. 

2000-luvulla maatalouden rakennekehitys on johtanut siihen, että työajan säästö on 
noussut yhdeksi keskeisimmistä salaojituksen eduista tilatasolla. Tehokkaita koneita 
tulisi voida hyödyntää riittävän suurilla yhtenäisillä peltolohkoilla. Taloudellisten 
laskelmien mukaan tavoitteellinen lohkoko tulisi 50 hehtaarin tilalla olla nurmiviljely-
ssä neljä hehtaaria ja viljanviljelyssä kolme hehtaaria. Peltolohkorekisterin mukaan 
kaikkien peltojen lohkokoko on kaksi hehtaaria.

Salaojitushalukkuuden yhdeksi esteeksi on muodostunut vuokraviljelyn 
yleistyminen. On arvioitu, että ns. passiiviset maanomistajat omistavat 800 000– 
1 237 000 ha peltoa. Vuonna 2008 kokonaispeltoalasta 34 % oli vuokralla. Lyhyet 
vuokrasopimukset eivät innosta vuokraajaa pitkäikäiseen salaojitusinvestointiin ja 
vuokraajalla on myös harvoin intressiä investointiin. Yhtenä tekijänä maanomistajan 
päätöksiin vaikuttavat eläkejärjestelmät. Ongelmaa on jossain määrin helpottanut 
tilusjärjestelyjen yhteydessä tehdyt peltojen peruskunnostukset.

Pellon perusparannuksia voidaan perustella myös sillä, että pelto pysyy tuotan-
nossa omistus- ja vuokrasuhteiden vaihtumisesta tai tuotantosuunnan muuttumisesta 
riippumatta. Toisin sanoen peltoa voidaan pitää kansallisvarallisuutena, jonka kun-
nosta tulisi pitää huolta. 

Konekannan koon kasvun myötä kuivatuksen toimivuus on tullut entistä tärkeäm-
mäksi hyvän maan rakenteen ylläpidon varmentajana. Viljelytekniikan kehitys ko-
rostaa myös vanhojen salaojitusten täydennystarvetta. Merkittävä osa vanhoista salao-
jituksista on yli 40 vuotta vanhoja. Niistä ajoista kuivatuksen tehokkuusvaatimukset 
ovat kasvaneet merkittävästi, mikä aiheuttaa huomattavaa täydennysojitustarvetta. 

Viime vuosina yhdeksi salaojituksen esteeksi on muodostunut myös peruskuiva-
tusten kunnossapidon vähyys. Valtaojien kunto ei enää riitä turvaamaan salaojien 
toimivuutta erityisesti poikkeuksellisten sateiden aikana. 

Salaojituksen mahdollisuudet vesiensuojelussa

Maatalouden merkityksen vesistöjen rehevöitymisessä noustua tutkimusten kohteek-
si 1970-luvulla salaojituksen tutkimus siirtyi sadon määrään vaikuttavista tekijöistä 
ensisijaisesti ravinnehuuhtoumien vähentämismenetelmien kehittämiseen. Tutki-
mustoiminta johti siihen, että käytännön ojituksissa otettiin käyttöön säätösalaojitus 
ja sen sovellutus säätökastelu. Menetelmien periaatteet ilmenevät kuvasta 12. Näiden 
käyttöön ottoa vauhditti merkittävästi EU:n hyväksymät maatalouden ympäristötuet. 
Säätösalaojituksen käyttöönottoa suosi myös sen myönteiset vaikutukset happamilla 
sulfaattimailla.     

Pellon vesitalouden säädön myönteiset vaikutukset typpi- ja fosforihuuhtoumien 
vähentämisessä perustuvat ensisijassa haihdunnan lisääntymiseen ja salaojavalun-
nan pienentymiseen. Parantuneen vesitalouden ansiosta myös kasvien ravinteiden 
otto lisääntyy. Valumavesien ravinnepitoisuuksiin menetelmillä ei ole todettu olevan 
merkittävää vaikutusta. Happamilla sulfaattimailla säädön mahdollisuudet perustu-
vat ensisijaisesti kuivan kauden jälkeen sattuvien sateiden aiheuttamien happamien 
valuntapiikkien leikkaamiseen.
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Kuva 13. Salaojituksen, säätösalaojituksen ja säätökastelun toimintaperiaatteet. Salaojakeskus 
2009.

Salaojituksen edistäminen

Peltojen kuivatusjärjestelyillä on keskeinen merkitys peltoviljelyn onnistumiseen. 
Sen kustannukset syntyvät kuitenkin kerralla, mutta hyödyt pitkän ajan kuluessa. 
Siksi yhteiskunnan tukijärjestelmillä on ollut merkittävä rooli salaojituksen edistä-
misessä. Viime vuosien ilmiönä on ollut se, että aktiivitilat salaojittavat välittömästi 
avo-ojitetut pellot, jotka ovat tulleet tilan omistukseen. Niihin valtion tuella ei niin-
kään ole ollut merkitystä. Sen sijaan vuokrapeltojen salaojitus on ollut vähäisempää. 
Viime vuosina valtion tuen vähäisyys on johtanut myös siihen, että salaojituksia on 
tehty mahdollisimman halvalla. Ääri-ilmiönä ovat ns. traktorivetoisella myyräauralla 
viljelijän tekemät omatoimiset ojitukset. Niitä on kuitenkin jouduttu jo muutaman 
vuoden jälkeen täydentämään perinteisin menetelmin.

Valtion tuella on erittäin huomattava merkitys myös salaojituksen laadun yl-
läpitämisessä. Siihen liittyvät niin materiaalit kuin asennussyvyys ja -tarkkuus. 
Lisäksi suunnitelmallinen toiminta varmistaa sen, että salaojakartat laaditaan ja että 
ne arkistoidaan.    

Tukijärjestelmiä tulisikin kehittää erityisesti vuokrapeltojen salaojitusten vauhdit-
tamiseksi. Lisäksi vesiensuojelunäkökohtia tulisi ottaa nykyistä enemmän huomioon. 
Niistä erityisesti säätösalaojituksen edistäminen happamilla sulfaattimailla normaa-
lin salaojituksen yhteydessä olisi merkittävä parannus nykyisen ympäristötuen täy-
dentäjänä.
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4.4  

Tulvasuojelutoiminta

Tulvan syntyminen

Suomessa tulva syntyy yleisimmin keväällä lumen nopeasta sulamisesta johtuen 
(vesistötulva). Tulva voi aiheutua myös merenpinnan noususta tai äkillisestä rank-
kasateesta. Jokivesistöissä voi esiintyä jääpadoista aiheutuvia tulvia jäiden lähtiessä 
liikkeelle. Jokien koskipaikoissa tai siltakapeikoissa voi syntyä suppo- eli hyydetulvia 
silloin, kun alijäähtyneeseen veteen muodostuu jäähilettä, joka kasaantuu kiinteän 
jääpeitteen alapintaan tai tarttuu pohjakiviin tai rakenteisiin aiheuttaen padotusta. 
Näistä tulvatyypeistä suurimmat tulvavahingot aiheutuvat yleensä lumen sulami-
sesta johtuvasta vesistötulvasta, mutta rakennetuille alueille on viime vuosina myös 
rankkasateesta tai myrskyn aiheuttamasta merenpinnan noususta aiheutunut mer-
kittäviä tulvavahinkoja.

Maatalouden ja asutuksen tulvasuojelun tarve 

Maatalouden tulvasuojelutoimenpiteet on toteutettu pääosin 1960- ja 1970-luvulla 
sekä viimeiset

1990-luvulla. Valtion tukemien tulvasuojelutöiden painopiste on ollut länsiran-
nikon jokien tulvasuojeluhankkeiden toteutuksessa. Nämä työt on saatettu 1990-lu-
vulla pääosin päätökseen ja niiden avulla on poistettu tulvat noin 50 000 peltohehta-
arilta. Tulvasuojelussa on edelleen kehitettävää, vaikka tulvasuojelun varmistamisen 
kannalta merkittävimmät vesirakennustyöt onkin saatu päätökseen. Tällä hetkellä 
ei ole vireillä suuria tulvasuojelutoimenpiteitä maatalouden osalta. Valtion tukema 

KUVA 14. Salaojitusta Limingassa. Salaojitus edellyttää toimivaa peruskuivatusta. Kuva: Heikki 
Pajula/SYKE
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tulvasuojelutoiminta on keskittynyt pääasiassa asutuksen suojaamiseen tulvilta sekä 
tehtyjen tulvasuojelurakenteiden ylläpitoon ja kunnostukseen. 

Viime aikoina on alettu laatia lähinnä asutuksen ja rakennusten osalta tulvariskien 
hallintaan liittyviä tulvantorjunnan toimintasuunnitelmia, tulvakarttoja, tulvava-
hinkoarvioita, tulvariskien hallinnan yleissuunnitelmia ja vesistöjen tulvaennuste-
malleja. Lisäksi on annettu suosituksia alimmista rakentamiskorkeuksista ja tehty 
ohjeet siltarumpujen ja silta-aukkojen mitoittamiseksi huomioonottaen ilmaston 
muutoksesta johtuvat äkilliset muutokset tulvavirtaamissa. 

Tutkimus- ja kehittämistyönä selvitetään tulvaennusteiden parantamista, satelliit-
tikuvien hyväksikäyttöä, säätutkan hyödyntämistä, patoturvallisuuden tehostamista 
sekä ilmastonmuutoksen vaikutuksen huomioonottamista. Viranomaiset tekevät 
yhteistyötä ja järjestävät esim. valmiusharjoituksia.

Tulvasuojelun perinteiset menetelmät

Lähes kaikissa Suomen jokivesistöissä tulvasuojelua on toteutettu perkauksin. Muita 
tulvasuojelutoimenpiteitä ovat olleet vesistön säännöstely, tekojärven säännöstely, 
pengerrys, jokien oikaisu-uomat ja jokien erilliset tulvauomat.

Vesistön säännöstely ja jokiperkaukset pengerryksineen ovat olleet merkittävim-
mät tulvasuojelun keinot. Pohjanmaalla tulvasuojelumerkitystä on ollut jokiperkauk-
siin liittyvillä tekojärvien säännöstelyillä.

Peltoalueiden tulvasuojelun mitoituskriteerinä on käytetty kerran 20 vuodessa sat-
tuvaa tulvaa ja asuinalueiden osalla keskimäärin kerran 50–100 vuodessa toistuvaa 
tulvaa.

KUVA 15. Peruskuivatuksen onnistumiseksi tarvitaan myös tulvasuojelua. Kainastonjoen yläosan 
tulvasuojelu Kauhajoella toteutettiin perinteisellä perkauksella. Kuva: Heikki Pajula/SYKE
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Tulvantorjunta  

Vesistötulvien ennakoimiseksi ja torjumiseksi laaditaan tulvaennusteita, tulvantor-
junnan toimintasuunnitelmia sekä tulvariskikarttoja. Säännöstelyjen osalta voidaan 
hakea vesilain mukaista poikkeamislupaa, jos sillä voidaan estää poikkeuksellis-
ten suurten tulvien haittavaikutuksia. Operatiivisina torjuntatoimenpiteinä tulevat 
kysymykseen jää- ja hyydepatojen räjäyttäminen, hyytöpadon syntymisen estämi-
nen jääpuomilla tai virtaamaa säätämällä, tilapäisen penkereen tekeminen ja veden 
pumppaus sekä tilapäisen purkupadon tekeminen. Lähinnä Pohjois-Pohjanmaalla ja 
Lapissa varaudutaan tulvien torjuntaan ennakolta jokijäiden sahauksilla.

Merivesi- ja rankkasadetulviin varautuminen

Suomessa on tehty vasta vähän pysyviä merivesitulvien tulvasuojeluratkaisuja. Täl-
laisia olisivat erilaiset pengerratkaisut joko maalle tai meren lahtiin, jolloin tarvitaan 
lisäksi pumppaamo- ja viemärijärjestelyitä rakennusten ja rakenteiden suojaamiseksi. 
Samoja toimenpiteitä on tehty tilapäisratkaisuina myös tulvaseinämillä. Tilapäisesti 
voidaan tukkia ojien rumpuja ja rakennusten viemäreitä.

Merivesitulvien torjumiseksi on tärkeää varautua ennakolta, ja siksi parhaillaan 
suunnitellaan eri kunnissa ja kaupungeissa monenlaisia toimenpiteitä meritulvien 
torjumiseksi.

Rankkasadetulviin on vaikeampi varautua ennakolta, koska poikkeuksellisten 
rankkasateiden sijoittumista ei voi ennustaa. Taajama-alueilla ja muilla rakennetuilla 
alueilla mitoitusvarmuuksien tulee olla maatalousalueita suuremmat. Veden kululle 
tulee uomaverkoston lisäksi varata tulvareittejä ja veden viivähdysalueita siten, että 
poikkeuksellisen rankkasateen aiheuttamat vahingot jäisivät mahdollisimman pie-
niksi. Tunnettuja tulvaherkkiä alueita ei tule ottaa rakentamiskäyttöön. Maankäytöstä 
aiheutuvat hydrologiset muutokset tulee estää hulevesien hallintatoimenpiteillä.

EU:n tulvadirektiivi ja tulvariskien hallinnan tavoitteet

Suomen nykyiset kansalliset tavoitteet tulvariskien hallinnassa perustuvat suurtul-
vatyöryhmän vuonna 2003 esittämiin toimenpide-ehdotuksiin sekä EU:n direktiivin 
tulvariskien arvioinnista ja hallinnasta (Suurtulvatyöryhmän loppuraportti, 2006 ja 
direktiivi 2007/60/EY). Tulvariskien hallintaa tarkastellaan osana yhteensovitettua 
vesistöalueen hoitoa/valuma-alueen vesitalouden hallintaa, jossa päämääränä on 
ekologisesti ja sosioekonomisesti kestävä luonnonvarojen ja alueiden käyttö sekä 
eri tavoitteiden yhteensovittaminen. Tämä tarkoittaa toisaalta sitä, että tulvariskien 
hallinnan tavoitteet tulisi ottaa huomioon laajasti yhteiskunnan toiminnoissa, joilla 
arvioidaan olevan vaikutusta tulvariskiin, ja toisaalta tulvariskien hallinnassa tulisi 
vastaavasti ottaa huomioon yhteiskunnan muita tavoitteita. Tehtävä on haastava ja 
poikkileikkaava tulvariskien hallinnan koskettaessa useita yhteiskunnan toimintoja 
kuten esimerkiksi maa- ja metsätaloutta, vesihuoltoa, alueidenkäyttöä ja rakentamista 
sekä ympäristön- ja luonnonsuojelua. 

Suurtulvatyöryhmän toimenpide-ehdotusten mukaisesti tulvariskien hallinnassa 
keskitytään johdonmukaisesti ja tarveharkintaan perustuen nykyisen asutuksen ja 
yhteiskunnan kannalta tärkeiden kohteiden suojeluun, vesistörakenteiden kunnos-
sapitoon sekä tulvantorjuntatoimien parantamiseen. Lisäksi vältetään uuden asutuk-
sen ja muiden tärkeiden kohteiden sijoittamista tulvariskialueille. Vesistöissä ja niiden 
valuma-alueilla tehtävissä toimenpiteissä pyritään tulvariskien vähentämiseen, mikä 
edellyttää tulvariskien huomioon ottamista maankuivatushankkeissa. 

Vesistön tulvariskien hallinta edellyttää vesistön virtaamaan vaikuttavien toimen-
piteiden yhteensovittamista ja kokonaisvaikutusten tarkastelua. Erityistä huomiota 
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on tarpeen kiinnittää tulvahuippujen tasaamiseen tai ainakin niiden voimistumisen 
ehkäisyyn samoin kuin vesistöjen kuormituksen vähentämiseen. Perinteisten tulva-
suojelutoimenpiteiden rinnalle ja usein monitavoitteisuuden kannalta paremmaksi 
ratkaisuksi ovat nousseet tulvavesien hidastamiseen tai pidättämiseen tähtäävät 
toimet valuma-alueen eri osissa ja/tai uomien yhteydessä. Näistä monitavoitteisista 
toimenpiteistä maankuivatustoimintaan liittyvät esimerkiksi kosteikot, suojavyöhyk-
keet/tulvaniityt, laskeutusaltaat sekä ojitettujen alueiden valunnan säätely.

Maa- ja metsätalousministeriö asetti syksyllä 2008 työryhmän valmistelemaan 
EU:n tulvadirektiivin toimeenpanemiseksi tarvittavaa lainsäädäntöä ja selvittämään 
tulvariskien hallinnan parantamiseksi tarvittavia muita lainsäädännön kehittämistar-
peita. Lisäksi samalla pohditaan tulvariskien hallinnan kehittämistä laajemminkin. 
Direktiivi asettaa jäsenvaltioille kolme velvoitetta: tulvariskien alustavan arvioin-
nin, tulvavaara- ja tulvariskikarttojen sekä tulvariskien hallintasuunnitelmien laati-
misen. Toimeenpanossa kiinnitetään erityistä huomiota ilmastonmuutoksen vaiku-
tuksiin. Tulvariskien hallintasuunnitelmissa on otettava huomioon muun muassa 
tulvien pidättämisalueet, vesivarojen käyttö ja hoito, alueiden käytön suunnittelu 
sekä maankäyttö. Lisäksi tulvariskien hallintasuunnitelmiin voidaan sisällyttää kes-
tävien maankäyttötapojen edistäminen ja veden pidättämisen parantaminen sekä 
tulvavesien ohjaaminen tietyille alueille tulvatilanteessa. Edellä esitetyn perusteella 
voidaan arvioida, että maankuivatusta tullaan tarkastelemaan ainakin jollain tasolla 
direktiivin soveltamisessa.
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5  Maankuivatustoiminnan tukeminen 

5.1  

Peruskuivatushankkeiden tukeminen

Maatalousalueet

Viljelysalueiden peruskuivatusta tuetaan peruskuivatustoiminnan tukemislain 
(947/1997) ja vastaavan maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (530/1998) pe-
rusteella. Lain mukaisesti peruskuivatuksella tarkoitetaan purojen ja valtaojien per-
kausta ja kaivua, putkiojien rakentamista sekä pelto-alueiden pengertämistä riittävien 
edellytysten luomiseksi paikalliskuivatukselle, erityisesti salaojitukselle. Avustuksen 
osuus hyväksyttävistä kustannuksista on enintään 50 %, mutta jos vesiensuojelutoi-
menpiteet tai rakenneratkaisut ovat kalliita, voidaan näiden osalta enimmäismäärää 
korottaa 20 %. Tuen myöntämisen ehtona on, että hankkeen kustannukset ovat koh-
tuulliset saatuun hyötyyn verrattuna ja että suunnitelmassa on riittävästi ja asianmu-
kaisesti otettu huomioon ympäristön suojeluun ja hoitoon liittyvät seikat. Edelleen 
tukea myönnettäessä voidaan tarvittaessa asettaa ympäristön suojeluun ja hoitoon 
liittyviä ehtoja sekä kattaa harkinnanvaraisista ympäristönsuojelu- ja -hoitotoimenpi-
teistä aiheutuvat korvaukset ja muut kustannukset täysimääräisenä. Täysimääräisenä 
tuettuja toimenpiteitä ovat lähinnä olleet ojien kunnostusten yhteydessä toteutetut 
pohjapadot ja laskeutusaltaat. Peruskuivatusavustusta, ja mikäli työ toteutetaan val-
tion työnä niin myös lainaa, haetaan ELY-keskuksesta. Rahoituspäätöstä tehdessään 
ELY-keskuksen täytyy ottaa huomioon ympäristönsuojeluun ja hoitoon liittyvät asiat. 
Hakemusta käsiteltäessä voidaan hyödyntää myös ELY-keskuksessa oleva luonnon-
suojeluun sekä kala- ja vesitalouteen liittyvä osaaminen.

Metsätalousalueet

Metsätalousalueilla kuivatusta eli nykyisin lähinnä metsäojien kunnostusta tuetaan 
kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain (544/2007) ja rahoituslakia kos-
kevan asetuksen (2/2008) perusteella. Maksettava tuki jakautuu suunnittelutukeen 
ja toteutustukeen.  Metsän uudistamista ja suometsien kunnostusojitusta koskevat 
suunnittelukustannukset maksetaan kokonaan siten, että usean tilan toteuttamina 
hankkeina tuki on enintään 148,5 €/osakastila ja 0,34 €/suunniteltu ojametri. Mikäli 
vesiensuojelutoimenpiteiden suunnittelussa vaaditaan tavanomaisesta suunnitte-
lusta poikkeavia ja vaativampia lisätoimenpiteitä, suunnittelutukea voidaan korot-
taa enintään 50 % vastaamaan lisätoimenpiteistä aiheutuvia kustannuksia. Usean 
tilan yhteisten kunnostusojitushankkeiden vesiensuojelutoimenpiteisiin myönne-
tään toteuttamistukea n. 40–55 % toteutuneista kustannuksista. Tuki on porrastettu 
rahoitusvyöhykkeittäin. Tuettuja vesiensuojelutoimenpiteitä ovat olleet esimerkiksi 
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laskeutusaltaat, lietekuopat, pintavalutusalueen syöttöojat ja pienet patorakenteet. 
Jatkossa suometsien hoitohankkeissa olisi tarkoituksenmukaista mahdollistaa tie-
tyin edellytyksin tavanomaista vaativampi suunnittelutyö sekä esimerkiksi vesien-
suojelutoimenpiteiden työ- ja materiaalikustannukset kattaminen kokonaan valtion 
tuella. Samalla tulisi harkittavaksi vesiensuojelullisesti perusteltujen ennallistamis-
töiden, kuten esimerkiksi ojien tukkimisen, saattaminen täyden tuen piiriin. Nämä 
tarkistustarpeet tulevat harkittavaksi rahoituslain ja sen nojalla annetun asetuksen 
uudistamisen yhteydessä.

5.2  

Paikalliskuivatuksen tukeminen
Paikalliskuivatusta eli käytännössä peltosalaojitusta on tuettu maatalouden rakenne-
tuen avulla. Maatalouden rakennetuen tavoitteena on ollut lähinnä maatalouden toi-
mintaedellytysten parantaminen. Maatalouden ohjelmakauden vaihduttua voimaan 
on tullut uusi laki maatalouden rakennetuista (1476/2007), ja muutoksena aikaisem-
paan sen tavoitteisiin lisätty maininta kestävän kehityksen periaatteiden noudattami-
sesta. Tähän lakiin pohjautuva valtio-neuvoston asetus tuettavan peltosalaojituksen 
laatuvaatimuksista ja tukikelpoisista enimmäiskustannuksista (333/2008) perustuu 
pääosin ministeriön työryhmän mietintöön valtion varoin tuettavan salaojituksen 
ehdoista ja peltoviljelyksen ravinnepäästöjen vähentämisestä vuodelta 2006.

Asetuksessa määrätään muun muassa salaojaputken ja ympärysaineen teknisistä 
ominaisuuksista, salaojien asentamisesta, enimmäiskustannusten määräytymisestä 
sekä tuettavista enimmäisputkimääristä hehtaaria kohden. Peltosalaojituksen in-
vestointituen tekniset yksityiskohdat muuttuvat asetuksen tarkistusten yhteydessä. 
Viimeisin tarkistus on tehty lokakuussa 2008 (647/2008). Varsinainen tuen määrä 
sekä se, että milloin kyseinen tukimuoto on haettavissa, riippuvat maatalouden rak-
ennetuen nojalla annettavien tarkentavien säädösten sisällöstä. Lokakuussa 2008 
annetun valtioneuvoston asetuksen maatalouden investointituen kohdentamisesta 
vuonna 2009 (649/2008) perusteella peltosalaojituksen investointitukea voi saada 
korkotukilainana enintään 70 %, korkotukena enintään 20% ja avustuksena enintään 
20% hyväksyttävistä enimmäiskustannuksista. Tuettavat enimmäiskustannukset ovat 
keskimäärin 1400–2800 euroa hehtaarilta riippuen tarvittavasta salaojametrimäärästä.

Peltosalaojituksen tukemiseen liittyen tuen kannustavuus ja salaojituksen laadun 
ylläpitäminen ovat nousseet esiin viimeaikoina. Erityisesti vuokrapeltojen tapauk-
sessa tukitaso ja usein muuttuvat tukiehdot ovat vaikuttaneet kiinnostuksen vähen-
tymiseen. Tukemisessa tavoitteena tulisi olla myös salaojituksen laadun ylläpitäminen 
siten, että toiminta on kustannustehokasta, pitkäikäistä ja vesiensuojelunäkökohdat 
huomioonottavaa. Yhtenä vaihtoehtona tulisi harkita tuen suuntaamista siten, että se 
kannustaisi nykyistä paremmin säätösalaojitus- sekä sitä tukeviin kierrätyskasteluin-
vestointeihin, mikä oikein hoidettuna palvelisi vesiensuojelun lisäksi tulevaisuudessa 
mahdollisesti lisääntyvää kastelutarvetta. 

5.3  

Tulvasuojeluhankkeiden tukeminen
Tulvasuojelutoimenpiteitä voidaan tukea vesistötoimenpideasetuksen (651/2001) 
nojalla valtion talousarvioissa myönnettävien harkinnanvaraisten määrärahojen 
puitteissa. Tuesta päättävät ELY-keskukset. Toimenpiteitä voidaan tukea toteutta-
malla niitä kokonaan tai osaksi valtion työnä tai myöntämällä niiden toteuttamiseen 
avustusta. Toimenpiteitä voidaan tukea valtion talousarvion erityismäärärahoin sekä 
lisäksi työllisyysvaroista ja Euroopan yhteisön varoista.
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Tukemisen edellytyksenä on toimenpiteen yleinen merkitys esimerkiksi hyödynsa-
ajien lukumäärän, hyödyn laadun, toimenpiteen vaikutusalueen laajuuden tai jonkin 
muun vastaavan seikan kannalta. Toimenpiteen vaikutuksia on tarpeen tarkastella 
kokonaisuutena, jolloin esimerkiksi pääosin asutusta palvelevalla tulvasuojeluhank-
keella pyritään tavoittelemaan myös muita hyödyllisiä vaikutuksia.

Tuettava toimenpide voi olla myös valtion tuella aiemmin toteutetun vesistötoi-
menpiteen täydentäminen tai parantaminen. Näin ollen myös valtion varoin toteute-
tun tulvasuojeluhankkeen perusparannustoimenpiteitä saatetaan eräissä tapauksissa 
tukea. Tällöin tulee otettavaksi huomioon myös toimenpiteen vaikutusten laajuus 
kohdealueen peruskuivatuksen toimivuuden kannalta. 

5.4  

Tuki muihin kuivatustöitä sisältäviin hankkeisiin

Maatalouden ympäristötuki

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa 2007–2013 toteuttava maatalouden 
ympäristötuki pitää sisällään maankuivatukseen liittyviä tukia, kuten oli aiempinakin 
ohjelmakausina 1995–1999 ja 2000–2006. Lähinnä määrärahojen niukkuus on kuiten-
kin aiheuttanut sen, että joinakin vuosina näitä kaikkia ympäristötuen kuivatukseen 
liittyviä tukia ei ole avattu.

Valumavesien käsittelyyn eli säätösalaojitukseen, säätökasteluun ja kuivatus-
vesien kierrätykseen on ollut mahdollista saada tukea vuosina 1995, 2000, 2002 - 
2006, 2008 ja 2009. Vuonna 2009 tukea maksettiin enintään 54 euroa peltohehtaarilta 
säätösalaojituksen, 108 euroa säätökastelun ja 140 euroa kuivatusvesien kierrätyksen 
hoitoon. Tähän tukimuotoon liittyen Maaseutuvirasto on julkaissut uuden oppaan 
“Säätösalaojituksen, säätökastelun tai kuivatusvesien kierrätyksen hoitotoimen-
piteet”, jossa painotetaan asianmukaisesti ojituksen ja kuivatusvesien oikean säädön 
vesiensuojelullista merkitystä.

Kosteikon ja laskeutusaltaiden perustamista tuetaan meneillään olevalla ohjelmak-
audella ei-tuotannollisena investointina ja niiden hoitoa ympäristötuen erityistukena. 
Kosteikon perustamisen tuki on enintään 11 500 euroa/kosteikko-ha ja hoidon tuki 
enintään 450 euroa/ha/v. Kosteikon perustamiseen liittyvät melko tiukat ehdot, 
esimerkiksi yli 20 % pelto-osuusvaatimus, mikä on vähentänyt kiinnostusta kosteik-
kojen perustamiseen. Tukiehdot perustuvat kuitenkin kattaviin kosteikkotutkimuk-
siin, ja tavoitteena on nimenomaan maatalouden aiheuttaman vesistökuormituksen 
vähentäminen. Ei-tuotannollisten investointien määrärahojen rajallisuus on myös 
vaikuttunut tukiehtoihin. 

Oikein toteutettuna kosteikot voivat tukea monin tavoin kuivatusjärjestelmien 
toimivuutta: Kuormitus pienenee ja kiintoaineen pidättyessä kosteikon alapuolisen 
ojan kunnossapitotarve vähenee. Lisäksi kosteikkoon varastoitunutta vettä voidaan 
hyödyntää kasteluun esimerkiksi säätökastelussa ja muissa kuivatusvesien kierrä-
tykseen perustuvissa kastelujärjestelmissä. Kosteikkoja sekä kuivatusjärjestelmien 
kunnostuksia tulisikin tarkastella nykyistä paremmin kokonaisuuksina sekä suun-
nittelussa että tukemisessa.

Tilusjärjestelyjen tukeminen

Tilusjärjestelyjen tukemisen pääperiaatteet määritellään EU -säännöksissä. Kan-
sallisesti tilusjärjestelyiden tukemisesta säädetään laissa uusjakojen tukemisesta 
(24/1981). Tilusjärjestelyiden yhteydessä tuettavia toimenpiteitä ovat perusparan-
nukset eli tie- ja kuivatustyöt sekä toimituksen järjestäminen. Valtion avustusosuus 
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tilusjärjestelyn ja perusparannusten kustannuksista riippuu hankkeen tärkeydestä 
tilusjärjestelyjen yleisiin tavoitteisiin nähden. Tukemistasot on jaettu hankkeen hyö-
dyn ja vaikuttavuuden mukaan kolmeen tasoryhmään: taso I 60–75 %, taso II 40-60 % 
ja taso III 0-40 % (MMM:n tilusjärjestelystrategia 2008–2013, 2007). Käytännössä tason 
I hankkeet ovat kuitenkin harvinaisia. Maa- ja metsätalousministeriö tekee tilusjärjes-
telykohtaisen tukipäätöksen toimitusmiesten laatiman tukihakemuksen sekä siihen 
liittyen maanmittaustoimiston ja Maanmittauslaitoksen lausuntojen perusteella. 

Tilusjärjestelyiden tukemista koskevissa säädöksissä ei ole viittauksia ympäristön 
suojeluun tai hoitoon. Tämä johtuu lähinnä siitä, että tilusjärjestelysäädösten tar-
koituksena ei ole mennä tuettavien toimenpiteiden osalta yksityiskohtiin vaan keskit-
tyä lähinnä määrittelemään yleiset puitteet siitä, mitä toimintoja ja miten tilusjärjest-
elyiden yhteydessä voidaan tukea. Eri toimenpiteiden suorittamisen yhteydessä 
huomioon otettavien tekijöiden katsotaan kuuluvan muun toimenpidekohtaisen 
säätelyn piiriin.

Nykyisen vesilain 19 luvun 5 a §:n mukainen ojitustoimituksen ja tilusjärjestelyn 
suhde on käytännössä osoittautunut varsin hankalaksi, sillä säännöksen nojalla sama 
hanke on saattanut olla useita kertoja käsiteltävänä sekä ojitus- että tilusjärjestelyto-
imituksissa. Hallituksen esityksessä vesilainsäädännön uudistamiseksi on esitetty, 
että jos ojituksen johdosta saattaa olla tarpeen suorittaa tilusjärjestely, ojitusasiassa 
päätöksen tehneen on toimitettava ojitussuunnitelma asianomaiselle maanmittaus-
toimistolle, kun sitä koskeva päätös on saanut lainvoiman. Päätöstä tilusjärjestely-
toimenpiteistä ei siis tulisi tehdä ennen ojitushankkeen valmistumista, vaan vasta 
kun hankkeen yksityiskohtainen toteuttamistapa on lopulta tiedossa. Käytännössä 
ojituksen ja kiinteistöjaon suunnittelua on tarpeen tehdä toimijoiden yhteistyönä jo 
ennen toimituspäätöksiä parhaaseen lopputulokseen pääsemiseksi.
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6  Maankuivatuksen haasteet

Suomen viljelyssä olevat pellot on ainakin kertaalleen peruskuivatettu. Uusia maan-
kuivatushankkeita tai metsäojituksia ei nykyään enää juurikaan toteuteta. Ojitushank-
keet ovatkin pääasiassa kunnostus- ja perusparannusojituksia. Uudet kaava-alueet 
ja liikenneväylät aiheuttavat kuitenkin yleensä muutostarvetta alueella aikaisemmin 
toteutettuun maataloudelliseen kuivatusjärjestelmään. Putkien, rumpujen ja silto-
jen mitoitusvirtaamat saattavat muuttua ja myös osittelu voidaan joutua uusimaan 
muuttuneen kuivatushyödyn mukaiseksi.

Ilmastonmuutos vaikuttaa hydrologisiin oloihin koko maassa. Ennusteiden pe-
rusteella tehokas maankuivatus tulee tulevaisuudessakin olemaan Suomessa tarpeel-
lista. Kuivatusuomat on mitoitettu lumen sulamisesta johtuvan kevättulvan ja salao-
jituksen tarvitseman kuivatussyvyyden mukaan. Kevättulva tulee säilymään ainakin 
Pohjois-Suomessa edelleen mitoitusperusteena, mutta Etelä-Suomessa määrääväm-
mäksi kriteeriksi saattaa tulla rankkasateista johtuva tulva. Jos syyssateet lisääntyvät 
vaikeuttaen viljankorjuuta, on tärkeää, että maan kantavuus voidaan tehokkaan 
salaojituksen avulla pitää korjuukoneille riittävänä. Salaojitus edellyttää hyvin to-
imivaa peruskuivatusjärjestelmää.

Kesäkauden kuivuuden pidentyminen saattaa toisaalta aiheuttaa ongelmia maata-
loudelle. Kastelun tarve saattaa lisääntyä, mutta käytettävissä oleva vesi vähentyä. 
Tasaisilla mailla ja happamilla sulfaattimailla voi olla tarpeen lisätä säätösalaojituksia, 
jolloin myös pohjavesikastelua voidaan käyttää paremmin hyväksi.

Joillakin alueilla riittää nykyään huonompikin kuivatus, mutta siellä missä 
peruskuivatuksen toimiminen on edelleen tarpeen, on uomien toimivuuden tur-
vaamiseksi uomia kunnostettava ja yhtiöiden aloitettava uudelleen toimintansa. 
Haasteena ojitusyhtiöiden toiminnan ylläpidossa on mm. osakkaiden aktiivisuuden 
puute, maa-alueiden omistuksen pirstoituminen, sekä vuokraviljely, jolloin pitkäai-
kaista ylläpitotyötä ei koeta mielekkääksi. Useat yhtiöt toimivat vain kaivutyön ajan. 
Yhtiöt, joilla on jatkuvia kuluja kuten pumppaamojen sähkölaskuja, pysyvät par-
haiten aktiivisina.

Ojitushankkeiden suunnittelu ja toteutus sekä silta- ja rumpuaukkojen mitoitukset 
ym. vastaavat tehtävät ovat jatkossa usein konsulttien tarjoamia palveluita. Näin ol-
len yhteistoiminta alueen muiden toimijoiden kanssa sekä näiden ja ojitusyhtiöiden 
valvonta, ohjaus, neuvonta sekä kouluttaminen ovat jatkossa tärkeitä tehtäviä. Voi-
dakseen toimia tällaisissa tehtävissä on viranomaisilla oltava riittävä käytännön 
osaaminen tehtävistä sekä ajantasaiset tiedot ja taidot.

Valtion tuottavuusohjelmasta aiheutuvat henkilöstön vähennystarpeet yhdessä 
aluehallinnon uudistamisen kanssa, vaikuttavat peruskuivatusasioidenkin hoita-
miseen ja resursointiin ELY-keskuksissa. Uusia työntekijöitä ei voida palkata, vanhat 
asiantuntijat siirtyvät eläkkeelle ja osaamisen siirtäminen uusille työntekijöille on 
näin ollen usein vaikeaa. Toisaalta myös maankuivatuksen ja ojituksen resurssitarve 
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on eri alueilla erilainen, koska myös maankäyttö ja siten myös kuivatustarve ovat 
alueilla erilaista.

Happamien sulfaattimaiden alueella maan kuivatus on merkittävin ihmisen 
toiminnasta aiheutuva tekijä, josta seuraa kalastolle ja muille eliöille haitallista ve-
sistöjen happamuutta. Aikaisemmin maaperän happamuuden haittojen katsottiin 
kohdistuvan pääosin viljelyyn. Nykyisin osin juuri kuivatuksen ansiosta täysipain-
oinen viljely on mahdollista näillä alueilla, mutta seuraukset näkyvät happamuus- ja 
metallikuormituksen kasvuna vesistöissä. Maa- ja metsätalousministeriön vetämänä 
on vuonna 2009 valmistunut selvitys happamien sulfaattimaiden aiheuttamien va-
hinkojen vähentämiseksi. 

Tulva-alueiden poistaminen ja uoman vedenjohtokyvyn kasvattaminen lisäävät 
samalla alapuolisen uoman virtaamia ja tulvimista. Tulvien hallinnan kannalta py-
ritään nykyisin vajaakäyttöisten tulva-alueiden säilyttämiseen tai palauttamiseen. 
Perkaushankkeen tarpeellisuuden ja hyötyjen alustavan arvioinnin yhteydessä tulisi 
selvittää myös vettymishaitoista kärsivien pellon osien vaihtoehtoiset käyttömuodot 
esim. ympäristötuen mukaisina suojavyöhykkeinä, kosteikkoina tai tulva-alueina. 

Luontainen uoman ja vesikasvillisuuden kehitys johtavat yleensä uuden mutkitte-
lun alkamiseen ja uoman ekologisten olosuhteiden elpymiseen. Sekä metsä- että maat-
alousalueiden puroissa on todettu taimenkantojen vähittäistä paranemista perkausten 
jälkeen. Uudelleenperkaus palauttaa kuitenkin ympäristön kannalta yksipuolisen 
tilan, mikäli perkauksessa noudatetaan pelkästään vanhan suunnitelman periaatteita. 
Kuivatustapoja on syytä kehittää sellaisiksi, että kuivatustilan parantamiseen voidaan 
yhdistää myös ympäristön tilaa parantavia tavoitteita ja toimenpiteitä.

Ilmastomuutokseen sopeutuminen edellyttänee jatkossa lisäpanostusta vesiensu-
ojelua ja luonnon monimuotoisuutta tukeviin toimenpiteisiin. Kuivatus- ja kastelutek-
niikoita, joilla vastataan lisääntyvien rankkasateiden aiheuttamaan kuivatustarpee-
seen ja toisaalta pitenevien kuivakausien aiheuttamaan kastelutarpeeseen on jatkos-
sakin tarve kehittää edelleen. Säätökastelun ja kosteikkorakentamisen yhdistäminen 
voisi olla ainakin erikoiskasvien viljelyalueilla sopiva ratkaisu, joka edistäisi samalla 
myös vesiensuojelua.



41Suomen ympäristökeskuksen raportteja  15 | 2010

7  Maankuivatustoiminnan 
 kehittämistarpeita

7.1  

Suunnittelukäytäntö 
Kun ojitustoimitukset ja niiden yhteydessä tapahtunut suunnittelu ovat vähenty-
neet, teettävät maanomistajat ja ojitusyhtiöt nyt suunnitelmia aiempaa kevyemmin 
perustein ja ilman ojitustoimituskäsittelyä. ELY-keskusten rahoittamien suunnitel-
mien määrä on kuitenkin lisääntynyt koko ajan (kuvat 2–3). Ympäristönäkökohtien 
huomioonottamiseen suunnitelmissa on tämän kehityksen jatkuessa kiinnitettävä 
aikaisempaa enemmän huomiota.

Kun ojitushankkeiden suunnittelutoiminta on ELY-keskuksissa vähentynyt 
huomattavasti, on ojitusten suunnittelun asiantuntemuskin kadonnut joistakin ELY-
keskuksista kokonaan. Tällöin ELY-keskus saattaa pyrkiä välttämään niiden käyn-
nistämistä. 

Ojituksiin liittyy oleellisesti siltojen ja rumpujen rakentaminen. Tähän liittyen 
siltojen ja rumpujen aukkolausuntojen antamisessa on tapahtunut huomattava muu-
tos. Ennen aukkolausunnon sai vesi- ja ympäristöpiiriltä ilmaiseksi vesistöön rak-
entamisen valvontatoimenpiteenä. Nykyisin aukkolausunnosta peritään maksuper-
ustelain mukainen maksu, eivätkä kaikki ELY-keskukset enää anna lausuntoja, vaan 
edellyttävät hakijaa sisällyttämään mitoituksen suunnitelmaan. Tämä on johtanut 
siihen, että aukkomitoitus ei ole enää aikaisemmalla tavalla viranomaisen hallinnassa. 
Riittämätön aukkomitoitus voi johtaa kuivatus- tai tulvimisongelmiin. Uusien siltojen 
ja rumpujen mitoituksessa tulee ottaa huomioon ilmastonmuutoksen vaikutukset.

7.2  

Peruskorjaustyöt ja toteutuksen valvonta
Tällä hetkellä kuivatushankkeet ovat pääosin peruskorjaushankkeita, joilla aiemmin 
toteutetut hankkeet uusitaan kokonaan tai merkittäviltä osiltaan. Näiden hankkeiden 
suunnittelu on siirtynyt ELY-keskuksilta pääosin konsulttien tehtäväksi. 

ELY-keskukset rahoittavat peruskorjaushankkeita päivitetyillä ja täydennetyillä 
suunnitelmilla, mutta niiden toteutus jää ojitusyhtiöiden hoidettavaksi ilman työnai-
kaista valvontaa. Toteutuksissa on ollut ongelmia, varsinkin puroluokan vesistöhank-
keissa silloin, kun puroissa on ollut tai niihin on tullut esim. sellaisia kalakantoja, 
joiden elinolosuhteet täytyisi työn aikanakin turvata. ELY-keskuksissa yhteydet ra-
hoittajan ja kalatalousviranomaisen kesken eivät aina toimi. Kun työnaikaista val-
vontaa ei ole, saatetaan kesken toteutusta joutua hankaliin eturistiriitatilanteisiin 
ojitusyhtiön, urakoitsijan ja ympäristöetujen ajajien kesken. Viranomaiset joutuvat 
usein ratkaisemaan ristiriitatilanteita, jotka liian myöhään esille tulleina saattavat 
muodostua erittäin hankaliksi hoitaa.
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Joissakin peruskorjaushankkeissa ojitustyöt on aloitettu välittömästi sen jälkeen 
kun rahoitushakemus on jätetty ELY-keskukseen. Mikäli hakemusta käsiteltäessä 
todetaan, että suunnitelma on puutteellinen tai siinä on korjattavaa esimerkiksi 
ympäristönsuojelun osalta, voidaan joutua tilanteeseen, että jo aloitettua työtä ei 
voida enää rahoittaa. Peruskorjaustyö tulisikin aloittaa vasta rahoituspäätöksen jäl-
keen.

Kuivatushankkeissa tulisi eri toimijoiden roolit ja vastuut selkeyttää. Uudisojituk-
sia tehdään enää hyvin vähän ja pääpaino on kunnossapitoperkauksissa. Haasteena 
on saada näiden hankkeiden käytännöt yhdenmukaisiksi sekä suunnittelun laatu ja 
ympäristönäkökohtien huomioiminen varmistettua ja valvonta toimimaan.

7.3  

Kunnossapidon valvonta ja ojitusyhtiöiden toiminta
Vuonna 1997 poistui alueellisilta ympäristökeskuksilta osakastöinä tehtyjen ojitusten 
kunnossapidon valvontavelvollisuus. Sitä ennen valtion rahoittamat maankuivatus-
hankkeet tuli tarkastaa vesipiirien toimesta viiden vuoden välein ja samalla piti antaa 
tarvittavat kunnostuskehotukset varsinkin silloin, kun ojitusyhtiöllä oli maanparan-
nuslainaa jäljellä. Viranomaisen valvontavelvollisuuden poistumisesta on seurannut, 
että ojitusyhtiöiden kunnossapitovalvonta on jäänyt toimijoiden omavalvonnan va-
raan. Samalla ojitusyhtiöiden opastaminen ja neuvonta on voimakkaasti vähentynyt.

Monien ojitusyhtiöiden toiminta on päässyt eri syistä rapistumaan. Yhtiökokouk-
set saattavat jäädä pitämättä ja toimitsijat valitsematta, mistä on seurannut ojitusten 
kunnossapidon laiminlyöntiä. Ongelmana on nykyisin myös se, että noin kolmasosa 
kaikesta viljelyssä olevasta peltoalasta on vuokraviljelyssä. Vuokrasopimukset ovat 
usein suhteellisen lyhyitä, kun ne on sidottu viiden vuoden tukikausiin. Vuokraviljeli-
jöillä ei ole useinkaan kiinnostusta tai mahdollisuuksia pitkäjännitteisiin perusparan-
nusinvestointeihin, kuten peruskuivatukseen ja salaojitukseen.

Kunnossapitovelvollisuuden ja sen oikeutuksen suhteen syntyy ongelmia, kun 
ojitusyhtiö on ollut toimimattomana kymmeniä vuosia ja olosuhteet ovat muuttuneet 
huomattavasti alkuperäisen toteuttamisajan jälkeen. Ojan varrelle on saattanut tulla 
asutusta, jolle ojan tarpeellisuus ei ole itsestään selvä, vaan asukkaat kokevat kun-
nossapidon itselleen enemmänkin haitaksi. Itse oja tai puro on saattanut muuttua 
luonnontilaiseksi ja niissä saattaa olla sellaisia luonto- ja virkistysarvoja, joita ei 
alkuperäisessä ojitustilanteessa ollut. Mm. kalaa on saattanut tulla puroon.

Sitten kun tällaisen ojan tai puron kunnossapito taas tulee tarpeelliseksi, voidaan 
törmätä suuriinkin ristiriitatilanteisiin. Vesilain perusteella yhtiölle kuuluu kunnos-
sapitovelvollisuus, jota myös viranomaisten tulee valvoa. Toisaalta kunnossapidolla 
ei saa aiheuttaa kohtuutonta haittaa, ja jos aiheutetaan, voi yhtiö joutua korvaamaan 
huomattaviakin vahinkoja. Ei myöskään ole itsestään selvää, ovatko alkuperäiset 
ojitussäännökset enää voimassa, jos olosuhteet ovat muuttuneet huomattavasti. Tois-
aalta kunnossapidon pitkäaikaisen laiminlyönnin voidaan katsoa osoittavan, ettei 
täysimääräisen kuivatustilan ylläpitoa ole pidetty tarpeellisena.

Jos ojitusyhtiön toiminta on lakannut ja sen uudelleen käynnistäminen tulee 
tarpeelliseksi, voi joku osakkaista tai asianomainen valvontaviranomainen kutsua 
yhtiön osakkaat kokoukseen päättämään yhden tai useamman toimitsijan asettamis-
esta huolehtimaan yhtiön kunnossapito- ja muista velvoitteista (VL 6:25). Kokouk-
sesta on ilmoitettava yhtiösääntöjen mukaisesti.

Jos ojitusyhtiön toiminta on esimerkiksi olosuhteiden muuttumisen takia menettä-
nyt kokonaan merkityksensä, voidaan ojitusyhtiön purkamiseksi hakea ojitustoimitu-
sta valtion valvontaviranomaiselta (ELY-keskukselta). Ojitustoimituksessa arvioidaan, 
tarvitaanko ojituksen ja siihen liittyvien rakenteiden osalta joitain toimenpiteitä, vai 
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voidaanko yhtiö purkaa ilman niitäkin. Asia vahvistetaan ojitustoimituksen päätök-
sellä. 

Tällaisiin kysymyksiin tarvitaan viranomaisohjausta ja neuvontaa, ja ne saattavat 
myös aiheuttaa tarkistustarvetta lainsäädäntöön. ELY-keskusten asiantuntemuksen 
käyttö tulee turvata jatkossakin ojitus- ja kunnossapitotoiminnassa.

7.4  

Maankuivatustoiminnan kehittämisehdotuksia
1 Varmistettava ojitusasioiden asiantuntemus sekä ohjaus ja valvonta 

perustettavissa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksissa (ELY-kes-
kuksissa)

 Tuettujen perusparannushankkeiden lukumäärät ovat viime vuosina sel-
västi lisääntyneet. On tärkeää, että ojitusasioiden asiantuntemus ja resurssit 
varmistetaan ja että vastuut selkiinnytetään. Ojitushankkeita on arvioita-
va myös vesienhoitosuunnitelmien ja tulvariskien hallintasuunnitelmien 
kannalta. Ojitushankkeiden valvonnassa on varmistuttava myös siitä, että 
ympäristönsuojelu ja kalatalouskysymykset on otettu riittävästi huomioon. 
Tämä edellyttää panostuksen lisäämistä koulutus- ja kehitystoimintaan.

2 Ojitusyhtiöiden toiminnan tehostaminen
 Toimimattomat ojitusyhtiöt saattavat tarvita neuvontaa ja palveluja toimin-

tansa uudelleen käynnistämiseksi tilanteessa, jossa kuivatustilan paran-
taminen tulee ajankohtaiseksi, tai jos kunnossapitäminen tulee muusta 
syystä tarpeelliseksi. Neuvontaa ja ohjeistusta on tarpeen tehostaa ja sitä 
on pyrittävä järjestämään niin ELY-keskusten kuin neuvontajärjestöjenkin 
kautta. Myös ylläpito- ja hallinnointipalvelujen saatavuutta tulee edistää. 
Ojitusyhtiöille on tarpeen laatia uudet ojitusten kunnossapito-ohjeet, joissa 
ympäristönäkökohdat ovat mukana.

3 Suunnitelmien ja toteutuksen laadun varmistaminen
 On varmistettava, että konsulttien laatimien suunnitelmien ja urakoitsijoi-

den toteutuksen laadullinen taso on riittävä ja että suunnitelmat täyttävät 
vesi-, ympäristö- sekä rakennus- ja maankäyttölakien sekä laatujärjestelmi-
en vaatimukset. Kosteikkosuunnittelu, luonnonmukaisen vesirakentamisen 
soveltaminen ja hulevesien hallintasuunnitelmat kaavoituksen yhteydessä 
edellyttävät jatkossa nykyistä vaativampaa suunnittelutaitoa, joten myös 
koulutusta on monipuolistettava ja laajennettava.

4 Tukemisen periaatteiden yhtenäistäminen
 Maa- ja metsätalousmaiden peruskuivatushankkeiden tukijärjestelmiä ja 

tukemiseen liittyvää ohjeistusta on tarpeen kehittää niin, että tuettavilta 
hankkeilta edellytetään yhdenmukaisesti valuma-alueen vesitalouden, 
vesiensuojelu- ja ympäristönäkökohtien huomioonottamista. Tukemisessa 
on kiinnitettävä huomiota haittojen ehkäisyyn sekä vähentämiseen esimer-
kiksi suuntaamalla tukea näitä edistäviin toimenpiteisiin.

5 Tukemisen vaikuttavuuden parantaminen
 Tukemisen tulisi kannustaa ratkaisuihin, joissa vesiensuojelulliset ja kun-

nossapitotarpeen vähenemiseen liittyvät tavoitteet on otettu riittävästi 
huomioon. Tämän vuoksi tuen määrittämisessä tulisi painottaa kustannus-
tehokkuutta suoriteperusteisen tukemisen sijasta. Peltosalaojituksen osalta 
tulisi kiinnittää huomiota vuokrapeltojen kuivatustilan ylläpitoon sekä 
säätösalaojitus- ja säätökasteluinvestointien lisäämiseeen. 

6 Varmistettava vesien hoidon ja tulvariskien hallinnan tavoitteiden huo-
mioiminen maankuivatustoiminnassa
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 Peruskuivatushankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee jatkossa arvi-
oida hankkeen vaikutukset vesien hoidon ja tulvariskien hallinnan tavoit-
teisiin ja pyrkiä näiden tavoitteiden edistämiseen tai vähintään tavoitteiden 
kannalta epäedullisten vaikutusten ehkäisyyn. Peruskuivatuksen rahoitus-
ta ohjaavaa lainsäädäntöä on tarpeen kehittää siten, että nämä tavoitteet 
tulevat otetuksi huomioon.

7 Luotava ojitusyhtiöitä koskeva tietojärjestelmä
 Ojitusyhtiöiden tunnistamiseksi ja niihin liittyvien tietojen (esim. kunnos-

sapidettävät ojat ja rakenteet, hyötyalue, toimitsijat yhteystietoineen sekä 
tieto yhtiön tämänhetkisestä toiminnasta) käsittelemiseksi on tarpeen ke-
hittää tietojärjestelmä, johon ojitustiedot talletetaan. Uusi vesilakikin tullee 
edellyttämään ojitusyhtiöiden tietojen (perustiedot, säännöt, tiedot yhtiön 
hallituksesta ja toimitsijasta) merkitsemistä yhteiseen vesiyhteisörekisteriin.
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Maanomistajien yhteiset peruskuivatushankkeet ovat nykyisin pääosin peruskorjaus-

hankkeita, sillä viljelyksessä oleva peltoala on kertaalleen peruskuivatettu. Viljelysmai-

den peruskuivatus on kuitenkin käynyt yhä laajemmin riittämättömäksi ojaverkon 

kunnon heiketessä. Esiin tulevat kuivatushankkeet ovat aiempaa pienempiä, ja niiden 

suunnittelu ja toteutus on siirtynyt paljolti ympäristöhallinnon ulkopuolelle. 

Yhteisen peruskuivatus- tai peruskorjaushankkeen toteuttamiseksi voidaan hakea 

ojitustoimitusta elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, jolloin ojitustoimituk-

sessa käsitellään ojitussuunnitelma ja selvitetään ojittamisen perusteet sekä kuullaan 

asianosaisten mielipiteitä suunnitelmasta. Ojitustoimituksen päätöksessä vahvistetaan 

suunnitelma ja annetaan toimeenpanoa koskevia määräyksiä, päätetään mahdollisista 

korvauksista, ja annetaan määräykset kunnossapidosta ja ojituskustannusten jakami-

sesta. 

Peruskuivatus- tai peruskorjaushankkeelle on mahdollista hakea avustusta tai lainaa 

tai molempia elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta.

Tähän selvitykseen on koottu katsaus maankuivatustoiminnan nykytilasta,  ja on sel-

vitetty kuivatustoimintaan myönnettävien tukiehtojen yhtenäistämistarvetta. Selvityk-

sen lopussa on identifioitu kehittämisehdotuksia, joita esitetään harkittavaksi kestävän 

peruskuivatustoiminnan edistämiseksi.

Maankuivatustoiminta ja sen 
kehittämistarpeet
  
Selvitys

Heikki Pajula (toim.)
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