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OJITUSILMOITUS

▪
▪

Ojitushankkeesta vastaavan on kirjallisesti ilmoitettava muusta kuin
vähäisestä ojituksesta valtion valvontaviranomaiselle vähintään 60
vuorokautta ennen ojitukseen ryhtymistä.
Vähäistä ojittamista on:

– Ojan tavanomainen kunnossapito
– Pienehkön, alle 5 ha, metsäkappaleen ojitus
– Rakennuspaikan kuivattamiseksi tarpeellisen ojan tekeminen omalle maalle
– Vähäisen peltolohkon ojittaminen
– Peltolohkon täydennysojittaminen
– Peltolohkon salaojitus.

▪
2

VANHAN SUUNNITELMAN MUKAISESTA OJITTAMISESTA EI
TARVITSE ILMOITTAA.
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OJITUSILMOITUS

▪

Ilmoitettavat ojitushankkeet;

– Pohjavesialueella tai sen välittömässä läheisyydessä tapahtuva ojitus
– Happamilla sulfaattimailla tapahtuva ojitus tai ojituksen täydentäminen
– Ojan kunnossapito, mikäli oja voidaan kokonaisuutena tarkasteltuna katsoa
muuttuneen luonnontilaisen kaltaiseksi uomaksi
– Ojitus, joka saattaa vaikuttaa haitallisesti vesistöön tai luontoarvoihin
– Yli 5 ha:n metsäkappaleen ojitus tai kunnostusojitus
– Usean alle 5 ha:n metsäkappaleen ojitukset samalla lähivaluma-alueella.

▪
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Pohjavesialueella tai happamilla sulfaattimailla tapahtuva ojitus on
aina ilmoitettava.
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OJITUKSEN LUVANVARAISUUS
Ojituksella sekä ojan käyttämisellä ja
kunnossapidolla on oltava tämän lain mukainen
lupaviranomaisen lupa, jos se voi aiheuttaa:

1) ympäristönsuojelulain 5 §:n 1 momentin 2
kohdassa tarkoitettua pilaantumista
vesialueella; tai
2) 3 luvun 2 §:ssä tarkoitettuja seurauksia, jollei
kysymys ole yksinomaan puron yläpuolisella
alueella suoritettavan ojituksen aiheuttamasta
puron virtaaman muuttumisesta.
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1) aiheuttaa tulvan vaaraa tai yleistä vedenvähyyttä;
2) aiheuttaa luonnon ja sen toiminnan vahingollista muuttumista
taikka vesistön tai pohjavesiesiintymän tilan huononemista;
3) melkoisesti vähentää luonnon kauneutta, ympäristön viihtyisyyttä
tai kulttuuriarvoja taikka vesistön soveltuvuutta virkistyskäyttöön;
4) aiheuttaa vaaraa terveydelle;
5) olennaisesti vähentää tärkeän tai muun vedenhankintakäyttöön
soveltuvan pohjavesiesiintymän antoisuutta tai muutoin huonontaa
sen käyttökelpoisuutta taikka muulla tavalla aiheuttaa vahinkoa tai
haittaa vedenotolle tai veden käytölle talousvetenä;
6) aiheuttaa vahinkoa tai haittaa kalastukselle tai kalakannoille;
7) aiheuttaa vahinkoa tai haittaa vesiliikenteelle tai puutavaran uitolle;
8) vaarantaa puron uoman luonnontilan säilymisen; tai
9) muulla edellä mainittuun verrattavalla tavalla loukkaa yleistä etua.

OJITUSTOIMITUS

▪

Ojitusta koskeva asia, joka ei 3 §:n mukaan edellytä lupaviranomaisen
lupaa, on käsiteltävä ojitustoimituksessa, jos:
1) ojitus aiheuttaa tulva-alueen poistamisen tai pienentämisen taikka
vesien virtaamissuunnan huomattavaa muuttumista;
3) oja on tehtävä maantien, rautatien, kaapelin, kaasuputken, vesijohdon,
lämpöputken tai viemärin alitse eikä tienpitäjä, radanpitäjä tai kaapelin,
kaasuputken, vesijohdon, lämpöputken tai viemärin omistaja ole antanut
suostumustaan toimenpiteeseen;
4) yhteisestä ojituksesta ei voida sopia ja hyödynsaajia on vähintään
kolme; tai
5) kyse on ojitustoimituksessa aikaisemmin päätetyn suunnitelman
muuttamisesta, ojitusyhteisön perustamisesta tai purkamisesta taikka
jäsenten oikeuksia ja velvollisuuksia yhteisössä koskevasta asiasta.
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Kunnan ympäristösuojeluviranomaisen toimivalta
ojitusasiassa
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▪

1) ojan tekemisestä toisen maalle tai toisen yksityisen tien poikki;

▪

2) ojan suunnan muuttamisesta;

▪

3) veden johtamisesta toisen maalla olevaan ojaan tai puroon; tai

▪

4) muusta vastaavasta syystä.
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TIETOLÄHTEITÄ

▪
▪

▪
▪
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Vesilaki, etenkin luvut 5 ja 12;
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110587#L12P4
Opas ojitusyhteisöille uoman kunnossapito- ja peruskorjaushankkeisiin
http://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/99005/Opas%203%202014
%20p.pdf?sequence=5&isAllowed=y

Maankuivatuksen ja kastelun suunnittelu:
http://hdl.handle.net/10138/156521
ELY-keskusten arkistot
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