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Keskeinen idea: 
Aikoinaan usein jo vuosikymmeniä sitten pi-
detyissä ojitustoimituksissa on perustettu oji-
tusyhteisöjä. Ne ovat valtaojien hallinnoijina 
avaintoimijoita, kun käynnistetään uomien kun-
nostushankkeita. Toisinaan ilmenee kuitenkin 
epätietoisuutta siitä, mitä peruskuivatushankkei-
den käynnistäminen vaatii tai millaisia toimia se 
alueen ojitusyhteisöltä edellyttää. 

Järjestäytymättömien ojitusyhteisöjen uudellee-
naktivointi oli osa YMPPI -hankkeen toimintaa. 

Saatujen kokemusten kautta koettiin tärkeäksi 
laatia yleinen peruskuivatushankkeiden toteut-
tamista tukeva toimintamalli ojitusyhteisöjen 
käyttöön. 

Käyttötarkoitus:

Laadittu toimintamalli tarjoaa mahdollisuuksia 
ojitusyhteisöille toiminnan uudelleenaktivointiin 
sekä keskeiset työkalut ojitusyhteisövetoisen 
peruskuivatushankkeen läpivientiin.

Toimintamallia kehitettiin ja pilotoitiin Pirkanmaalla n. 30 ojitusyhteisön kanssa. 



Prosessi:
1. Viljelyalueella havaittu konkreettinen ongel-  
 ma peltojen kuivatuksessa

2. Viljelyalueen ja uomaston nykytilan selvitys-  
 työ sekä vanhan perkaussuunnitelman asia-  
 kirjoihin tutustuminen

3. Ojitusyhteisön uudelleenjärjestäytyminen   
 ja osakkaiden koollekutsuminen järjestet-  
 tävään yhtiökokoukseen

 ○ osakkaiden päätös uoman kunnostustar-
peesta sekä tarvittavista jatkoselvityksistä ja 
toimenpiteistä

 ○ uuden toimikunnan (päätoimitsija + toi-
mitsijat) valinta sekä toimikunnalle annettu 
valtuutus hoitaa ja järjestellä tulevaa perus-
kunnostushanketta ojitusyhteisön puolesta

 ○ kustannusosittelun tarvittava päivitystyö 
aiheutuvien kustannusten jakoperusteeksi 

4. Uoman kunnostustarpeen selvitykset: mit-  
 taukset ja kunnostussuunnitelman laadin-  
 taan liittyvät tarpeelliset maastotutkimukset  
 ja vaikutusarvioinnit

5. Kunnostussuunnitelman laadinta

6. Valmiin kunnostussuunnitelman esittely   
 osakkaille sekä osakkaiden päätös hakea   
 kunnostushankkeelle ulkopuolista rahoitusta  
 avustuksen muodossa.

7. Suunnitelman ja mahdollisen rahoitushake-  
 muksen toimittaminen alueelliseen ELY-kes-  
 kukseen

8. Urakkatarjouspyyntöasiakirjojen laadinta ja   
 niiden toimittaminen valituille urakoitsijoille

9. Yhtiökokouksessa tehtävä urakoitsijan valin-  
 ta ja ELY-keskukselta saapuneen rahoitus-  
 päätöksen esittely osakkaille sekä annetun   
 päätöksen ehtojen hyväksyminen

10. Urakkasopimuksen laadinta ja allekirjoitta-  
 minen

11. Työpaalutus ja kaivutyössä huomioon otetta- 
 vien rakenteiden maastoon merkintä

12. Kunnostustoimenpiteiden toteuttaminen   
 sekä urakointiin liittyvä valvonta

13. Kunnostustyön hyväksyminen ja parannus-  
 hankkeen päättäminen yhtiökokouksessa

14. Hoito- ja ylläpitovaihe uomaston kunnossapi- 
 tämiseksi

Prosessista saat tarvittaessa lisätietoa ot-
tamalla yhteyttä Etelä-Suomen Salaojakes-
kukseen. Tarvittaessa voimme myös hoitaa 
hankkeeseen liittyvät järjestelyt ojitusyhtei-
sölle valmiina kokonaisuutena ja palveluna.

Muokataan yhdessä sopiva kokonaisuus 
ojitusyhteisökohtaisesti ojien kunnostustar-
peet huomioiden.

Linkit ja lisätiedot:
Ymppi-hanke, ProAgria Etelä-Suomi ry
www.proagria.fi->hankkeet->ymppi
www.etela-suomensalaojakeskus.fi
Facebook: Etelä-Suomen salaojakeskus

Yhteyshenkilö:
Janne Pulkka, 
p. 050 5539554
janne.pulkka@proagria.fi


