
PELTO-OJITUKSESTA ILMOITTAMINEN

1. Ilmoittamisvelvollisuus
Hankkeesta vastaavan on ilmoitettava muusta kuin vähäisestä ojituksesta ELY-keskukselle
kirjallisesti vähintään 60 vuorokautta ennen ojitukseen ryhtymistä (VL 5:6.1, VA 4:31).
Ilmoittamisvelvollisuuden tarkoituksena varmistaa, että ELY-keskuksella on riittävät tiedot alueella
toteutettavista hankkeista. Ennakkoon tehtävän ilmoituksen avulla ojituksen vaikutuksia voidaan
tarkastella valuma-aluekohtaisesti ottaen huomioon samalle ajanjaksolle suunnitellut muut
hankkeet. Tietojen avulla ELY-keskus voi ohjata hankkeesta vastaavaa toteuttamaan ojitus siten,
että haitalliset vaikutukset jäisivät mahdollisimman pieneksi. Mikäli hankkeen ympäristövaikutukset
sitä edellyttävät, niin ELY-keskus ohjaa myös tarvittavien lupien hakemisessa.

2. Milloin ojituksesta ei ilmoiteta?
Ilmoittamisvelvollisuus ei koske ojituksia, jotka sisältyvät ojitusta koskevaan aluehallintoviraston tai
kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen päätökseen, ojitustoimituspäätökseen taikka tiettyihin
maantielain tai ratalain mukaisiin suunnitelmiin. (Ympäristöministeriön raportteja 1/2012)

Vähäinen ojitus

Ojituksen vähäisyyttä arvioidaan lähinnä kuivatettavan alueen laajuuden sekä ojituksen
vaikutusten perusteella. Kuivatusalueen pinta-ala vaikuttaa johdettavien vesien määrään ja sitä
kautta alapuolisella vesialueella mahdollisesti ilmeneviin vahingollisiin seurauksiin.
(Ympäristöministeriön raportteja 1/2012)

Vähäisenä ojituksena, kun ojitusta ei tehdä happamilla sulfaattimailla tai pohjavesialueilla, voidaan
pitää seuraavia tapauksia:

· Pienehkön metsäkappaleen ojitus
· Rakennuspaikan kuivattamiseksi tarpeellisen ojan tekeminen omalle maalle
· Vähäisen peltolohkon ojittaminen
· Peltolohkon täydennysojittaminen
· Peltolohkon salaojitus

Ojitus pohjavesialuella
Pohjavesialueella tapahtuvasta ojituksesta on aina ilmoitettava. Pohjavesialueiden sijainnista
löytyy tietoa esimerkiksi ympäristöhallinnon OIVA-palvelusta (www.ymparisto.fi/Oiva).

Ojitus happamilla sulfaattimailla
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Happamilla sulfaattimailla tapahtuvasta ojituksesta on aina ilmoitettava. Happamien
sulfaattimaiden esiintymistä kuvaava litorinanmeren raja on nähtävillä GTK:n verkkosivuilla
(http://geodata.gtk.fi/Hasu/index.html).

Kunnossapito-ojitukset

Ojituksesta ei tarvitse ilmoittaa silloin, kun ojalla on kunnossapitovelvollisuus. Kunnossapitovelvoite
voi määräytyä:

1) kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen päätöksellä, jos samalla on vahvistettu
suunnitelma

2) AVIn päätöksellä, jos samalla on vahvistettu suunnitelma
3) ojitustoimituspäätöksellä,
4) tietyt maantielain tai ratalain mukaiset suunnitelmat

Huom! Ojittajan on kuitenkin tehtävä ilmoitus ojan kunnossapidosta silloin, kun ojan voidaan
kokonaisuutena tarkasteltuna katsoa muuttuneen luonnontilaisen kaltaiseksi uomaksi (VL 5:8.2).

Asemakaava-alueiden ojitukset
Oikeus ojittaa toisen alueella ratkaistaan asemakaava-alueilla tietyissä tilanteissa maankäyttö- ja
rakennuslain nojalla (VL 5:9.3). Tällöin ojituksesta ei ole tarpeen ilmoittaa ELY-keskukselle.

Tilusjärjestelyn yhteydessä toteutetut ojitukset
ELY-keskusten ja maanmittaustoimistojen kanssa on sovittu menettelystä, jossa tilusjärjestelyn
toimituskokouksessa 1.1.2012 jälkeen päätetyn tilusjärjestelyn yhteydessä toteutetut
ojitussuunnitelmat tulevat lausunnolle ELY-keskukseen. Näin toimittaessa erillistä ilmoitusta
hankkeesta ei tarvitse tehdä.

3. Vastuu työn toteutuksesta
Vastuu työn toteutuksesta ja valvonnasta sekä mahdollisista haitoista on ojituksen teettäjällä.
Riittävällä ammattitaidolla tehty kunnollinen työn suunnittelu vähentää haittojen syntymistä. Jos
epäilet, että ojituskohteessa on erityisiä luontoarvoja, on työn vaikutuksia arvioitava erityisen
tarkasti. Tiedossa olevista erityisistä luontoarvoista voi kysyä kunnan
ympäristönsuojeluviranomaiselta ja ELY-keskukselta. Varmista lisäksi, että alueella ei ole putkia tai
kaapeleita.

Lähteet:

Ympäristöministeriön raportteja 1/2012, Uudistunut vesilaki 2011 – Keskeinen sisältö ja tärkeimmät
muutokset

Vesilaki (587/2011)

Valtioneuvoston asetus vesitalousasioista (1560/2011)
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