
Peruskunnostustyön aloittaminen
-tukimahdollisuudet



Kohteiden suunnittelu ja toteutus kannattaa hoitaa vaiheittain. Näin säästetään 
aikaa ja rahaa:

• Kaikki suunnittelu alkaa tavoitteiden kartoittamisesta. Oli meillä mikä tahansa ongelma-
alue (tai hoitoalue), niin yhdessä keskustelemalla todetaan tavoitteet.

• Kun tavoitteet ovat selvillä, niin voidaan jatkaa alustavaan maastoselvitykseen ja –
mittauksiin, jolloin selvitetään mahdollisuudet erilaisten toimenpiteiden toteuttamiselle. 

• Mittausten pohjalta laaditaan alustava toimenpide-ehdotus. 

• Yhdessä valittujen toimenpiteiden pohjalta laaditaan varsinaiset tarkat 
rakennesuunnitelmat ja kustannusarviot, joiden pohjalta laaditaan urakkatarjouspyynnöt, 
mahdolliset tukihaut ja muut tarvittavat viranomaisselvitykset. 

• Toteuttamisesta huolehditaan suorittamalla tarvittavat maastoon merkitsemiset sekä 
hoitamalla työnjohto ja valvonta. On mahdollista laatia myös  jatkosuunnitelma 
laajamittaisemman toimenpidekokonaisuuden toteuttamiseksi ja jatkohuolloksi.
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Valtaojat:

• Keskustelu ongelmista ojitusyhteisön toimikunnan kesken, 
tehdään alustavat maastomittaukset ja selvitykset 
(alavimmat pellonpinnat, ojapohjat, vesipinnat, rummut, 
mahdollisuudet vesiensuojelurakenteille) 

• Ongelmien selvittäminen alustavien laskemien perusteella, 
laaditaan pituusleikkaus ja pintakarttaluonnos. Käydään yhdessä toimikunnan 
kanssa läpi eri vaihtoehdot ongelmien ratkaisemiseksi
(peruspuhdistus, kaatoprosentit, kuivavara, uoman vesitilavuuden kasvattaminen, 

pengerrys ja pumppaus, valumavesienhallinta) 

• Tehdään alustava ositteluluetteloiden päivitys, josta saadaan kaikkien osakkaiden 
yhteystiedot. Kutsutaan koolle ensimmäinen ylimääräinen ojitus 

• Mikäli ojitusyhteisö päättää enemmistö osuudella lähteä toteuttamaan hankkeen,
niin seuraavaksi laaditaan pintakartta, pituus- ja poikkileikkaukset, kustannusarvio,
osittelu, työselitys, rahoitushakemus, suunnitelmat vesiensuojelurakenteille.  



Peruskuivatuksen tuki:

Valtio tukee peltojen peruskuivatusta maatilatalouden 
kehittämisrahaston (MAKERA) varoista. Avustusta voi saada kahden 
tai useamman tilan yhteistä peruskuivatushanketta varten.

Avustuksen tukitaso on 40% hyväksyttävistä kustannuksista. Tukitaso 
on vaihdellut 30-50% välillä alla olevien kohtien toteutuksen 
mukaisesti. Erityisistä syistä tukea voidaan korottaa 20% esim. 
vesiensuojelurakenteisiin tai jos kohteen rakentamiskustannukset ovat 
erityisen kalliit (tulvasuojelu, liettyvät maat).

Tukea haetaan alueen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta. 
Hakijana on ojitusyhteisö tai vaihtoehtoisesti osakastyönä 
toteutettavan hankkeen hyödynsaajat tekevät hakemuksen yhteisellä 
sopimuksella. Rahoitushakemuksen liitteenä toimitetaan 
kuivatussuunnitelmat. (Salaojayhdistys)



Tilakohtainen kuivatustarvekartoitus:

Selvitetään:

• Maalaji
• Kuivavarat
• Laskuaukot
• Salaojakaivot
• Valta- ja piiriojien kunto
• Rumpujen kunto ja asennustaso
• Salaojien kuivavara
• Salaojien ojaväli
• Kaatoprosentit
• Huuhteluntarve
• Lähteisyys
• Mahdollisuudet 

vesiensuojelurakenteille



Salaojituksen avustukset 2017

Perussalaojitus

- 35% avustusta 
- avustus MMM hinnasta 3,60 €/m  1,26 €/m
- pienin avustettava hanke, avustuksen osuus 3000 €

* 2380 m / salaojaa (n. 4,00 ha) 
* Kokonaiskustannus keskimäärin 5,5€/m
* 3500-4000 €/ha

Valtaojien putkitukset:

- tilakohtaisiin putkituksiin ei erillistä rahoitusta
- yhteishankkeet (vähintään kaksi osakasta) 40-50% (+20%) 
avustusta



Tuotantoalueiden valumavesienhallinta

Työssä viihtymiseen ja jaksamiseen vaikuttaa olennaisesti oma työ- ja elinympäristömme. 
Tuotantoalueen siisteys, käytännöllisyys ja turvallisuus luovat edellytykset tehokkaalle 
toiminnalle.

Hyvin suunniteltuun tuotantopihaan liittyy oleellisesti valuma-vesien hallinta. Valumavesiä 
tulee jaloittelutarhoilta, pesupaikoilta sekä lannan, rehun ja öljyn käsittely- ja 
varastoalueilta

Valumavesien käsittelyn menetelmiä ovat laskeutusaltaat, lietesäiliöt, imeytys- ja 
suodatusmenetelmät, fosforikaivot ja jätevesijärjestelmät sekä oikeista kaadoista ja vesien 
ohjaamisesta huolehtiminen.

Huolellisesti toteutetussa pesupaikassa pesuvälineet löytyvät helposti, työskenteleminen on 
helppoa, ympäristöasiat tulevat huomioitua sekä työkoneet pysyvät hyvässä kunnossa. 
Pesupaikkaa voi käyttää työkoneiden lisäksi myös vaikkapa auton tai mattojen pesuun.








