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hyödyn suhteessa laaditun kustannusosit-
telun mukaisesti. 

Valtion osallistuminen kuivatushank-
keen toteuttamiseen perustuu peruskui-
vatustoiminnan tukemisesta annettuun 
lakiin (TukL 947/1997) ja vastaavaan ase-
tukseen (TukA 530/1998). Valtion tuen 
myöntää hakemuksesta paikallinen ELY-
keskus käytettävissä olevien määräraho-
jen puitteissa.

Tuki myönnetään nykyisin avustukse-

na, joka voi olla enintään 50 % hyväk-
syttävistä kustannuksista. Avustuksen 
enimmäismäärää voidaan korottaa enin-
tään 20 prosenttiyksikköä, jos hankkees-
sa tarvittavat vesiensuojelutoimenpiteet 
tai rakenneratkaisut ovat erityisen kalliita. 
Harkinnanvaraiset ympäristönsuojelu- ja 
-hoitotoimenpiteet voidaan myös rahoit-
taa kokonaan avustuksella, jolloin niitä ei 
oteta huomioon määriteltäessä hankkeelle 
myönnettävää muuta avustusosuutta.

LAHJAVINKKEJÄ
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MAAN VESI  JA RAV NNETALOUS
Oj tus  kastelu ja ympär stö

1858–1918–2008 - Kuvia 
suomalaisesta salaojituksesta

Salaojituksen juhlavuoden 2008 
kunniaksi julkaistu 350-sivuinen 
juhlakirja.

Kirjassa on yli 400 kuvaa kertomas-
sa niin salaojituksen menneestä 
kuin nykyisyydestäkin. Hinta 35 eu-
roa postitse toimitettuna.

Tilaukset:
salaojayhdistys@salaojayhdistys.fi  
puh (09) 694 2100

Kurpan konepaja
Saviseudun patruunan tarina

Mara-salaojakoneita valmistaneen 
Kurpan konepajan historia ilmestyy 
joulukuussa. 

Salaojakoneiden synty ja konepajan 
perustajan Mauno Kurpan värikäs 
elämä on nyt yksissä kansissa. Lue, 
kuinka Mara-salaojakone sai alkunsa. 
352 sivua. Yli 180 valokuvaa. Ennak-
kotilaushinta 30 e + postikulut. 

Tilaukset: 
Leena Kurppa
leena.kurppa@gmail.com
puh. 0400-546788 

Maan vesi- ja ravinnetalous
-ojitus, kastelu ja ympäristö

Oppikirjan pääpaino on peltojen kui-
vatuksessa ja kastelussa. Kirjassa kä-
sitellään maaperän hydrologisia ja 
mekaanisia ominaisuuksia, maan 
vesitalouden järjestelyn menetelmiä 
sekä maan vesi- ja ravinnetalouden 
säätöä ja mallintamista. Kirjassa on 
452 sivua. 

Hinta Salaojayhdistyksen jäsenille 
40 e + pk. (norm. 50 e + pk). 

Tilaukset: 
salaojayhdistys@salaojayhdistys.fi 
puh (09) 694 2100. 
Muista mainita jäsenyydestäsi.

Lisätietoa alla olevista julkaisuista sekä paljon muuta kirjallisuutta ja oppaita osoitteesta:
www.salaojayhdistys.fi  kohdasta www.salaojayhdistys.fi  kohdasta www.salaojayhdistys.fi julkaisut

SALAOJIEN TOIMINTAHÄIRIÖT
Asiallisesti tehty peltosalaojitus toimii hyvin vuosikausia. Huoltotoimen-
piteillä pyritään ylläpitämään ojituksen toimivuutta. Mikäli toimintahäi-

riöitä esiintyy, ne voidaan yleensä korjata.

TYYPILLISESSÄ ONGELMATILANTEESSA salaojitus 
toimii aluksi normaalisti, mutta sen toi-
minta heikkenee hiljalleen vuosien myö-
tä. Ongelmien pahenemisen välttämisek-
si salaojajärjestelmän kuntoa olisi hyvä 
tarkkailla aika ajoin mahdollisen vajaatoi-
minnan havaitsemiseksi ajoissa. Myös uu-
sintaojitustilanteissa on hyvä olla selvillä 
aiemmista toimintaongelmista ojituksen 
mahdollisimman hyvän toimivuuden ta-
kaamiseksi. Salaojien vajatoimintatilan-

teissa huoltotoimet tulisi voda suorittaa 
mahdollisimman vaivattomasti.

Salaojien toimintahäiriöt voivat johtua 
pinnalla olevien vesien pääsyn estymises-
tä maahan, maassa olevan veden johtumi-
sen estymisestä putkeen, putkessa olevista 
tukoksista tai putkessa olevan veden pur-
kautumisen estymisestä. Ongelmia voivat 
aiheuttaa muun muassa asennuksen aikai-
set virheet, maan tiivistyminen tai erilai-
set putkiin kertyvät saostumat ja tukokset. 

jnurmin
Text Box
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Useimmiten salaojituksen toimintahäiriö-
den syynä ovat usean tekijän yhteisvaiku-
tukset. 

Salaojien toimintahäiriöiden syyn sel-
vittämistä varten on tärkeää tietää, missä 
salaojat sijaitsevat. Märkien kohtien pa-
kantaminen salaojakartalle voi antaa jo 
ensimmäiset viitteet mahdollisista on-
gelman syistä. Mikäli salaojakartta on 
kateissa, sitä voi tiedustella lähimmältä 
salaojasuunnittelijalta tai suoraan Sala-
ojayhdistykseltä.

TOIMINTAHÄIRIÖIDEN SYITÄ

PUUTTEELLINEN PERUSKUIVATUS

Salaojien toiminnan edellytys on, että vesi 
pääsee esteittä pois salaojaverkostosta, mi-
kä tarkoittaa sitä, että salaojien laskuaukot 
tulisi pääsääntöisesti olla keskimääräisen 
vedenpinnan yläpuolella. Tilapäiset tulva-
tilanteet eivät sinänsä aiheuta salaojien va-
jaatoimintaa. Suomen oloissa on jouduttu 
monesti jättämään salaojat joko osittain tai 
kokonaan vedenalaisiksi. Tällöin kuivatus-
tehokkuus riippuu maanpinnan ja purku-
paikan vedenpinnan välisestä korkeuseros-
ta. Jos tilanne on ollut tiedossa salaojien 
suunnitteluvaiheessa, se on huomioitu oja-
tiheydessä ja salaojasoran määrässä.

MAAN TIIVISTYMINEN JA PAINUMINEN

Yksi salaojien toimivuuden vaikeimpia 
ongelmia on maan tiivistyminen. Se on 
usein pitkällisen prosessin tulos. Kun tii-
vistyneen maan vedenläpäisykyky heik-
kenee, se lisää edelleen viljelytoimien ai-
heuttamaa maan tiivistymistä. Monessa 
tapauksessa järjestelmää ei ole suunnitel-
tu nykyisen viljelytekniikan edellyttämää 
kuivatustehokkuutta ajatellen. Tiivistymiä 
voi syntyä eri kohdissa maaprofi ilia eikä 
tiivistyneen kerroksen tarvitse olla kovin 
paksu estääkseen tehokkaasti veden pää-
syn salaojiin.

Maan painuminen on merkittävintä he-
ti kuivatuksen ja viljelykseen oton jälkeen 
ja se voi olla suurta erityisesti turvemailla. 
Salaojituksen kannalta maan painuminen 
ja kuluminen aiheuttaa sen, että salaojien 
syvyys madaltuu ja koska painuminen ta-
pahtuu pääasiassa pintakerroksessa, maan 
pinta lähestyy salaojaverkostoa.

Maan pinnassa oleva märkyys on 
usein monitahoinen syy-seurausvaiku-
tusten yhdistelmä. Pinnalle jäävästä ve-
destä syntyy herkästi ongelmia muun 
muassa tasaisilla turvemailla, joilla ve-
denläpäisykyky on pieni ja vedenpidä-
tyskyky suuri. Kevättalvella tilannetta 
kärjistää routa, joka sulaa hitaasti turve-
maassa. Pinnalle jäävä vesi kertyy hel-
posti myös painanteisiin, mikäli niitä ei 
ole erikseen huomioitu. Tämän lisäk-
si paineelliset pohjavesiesiintymät voi-
vat purkautua maan pintaan ja aiheuttaa 
ongelmia. Ojaston ulkopuolisten vesien 
putkitukset tulisi myös mitoittaa riittävän 
suuriksi tulvatilanteiden välttämiseksi.

RAJOITTUNUT VEDEN PÄÄSY PUTKEEN

Olosuhteisiin soveltumattoman ympä-
rysaineen käyttö voi aiheuttaa ympärysai-
neen vedenläpäisevyyden heikkenemis-
tä. Ympärysaineen toimintahäiriöt voivat 
johtua myös työnaikaisista virheistä tai 
soveltumattomissa olosuhteissa tehdystä 
ojituksesta. Myös rautasaostumat voivat 
aiheuttaa ympärysaineen tukkeutumisen.

PUTKISSA OLEVAT TUKOKSET

Mikäli putken asennuksessa on päässyt 
syntymään epätarkkuutta, se saattaa ai-
heuttaa notkokohtaan liettymästä aiheutu-
van tukoksen tai verkostoon voi syntyä il-
malukkoja, jotka hidastavat veden kulkua 
putkistossa. Myös putkirikko voi aiheut-
taa maa-aineksen pääsyn putkeen. Puiden 
ja pensaiden juuret voivat myös tunkeutua 

putkeen. Keväällä saattaa syntyä tilantei-
ta, joissa putkessa oleva vesi jäätyy ja su-
laminen kestää pitkälle alkukesään.

RAUTASAOSTUMAT

Salaojaputkiin voi tietyillä alueilla ker-
tyä myös rautasaostumia. Maaperässä on 
luontaisesti rautayhdisteitä, jotka saatta-
vat tietyissä olosuhteissa liueta maassa 
olevaan veteen. Liukoiset rautayhdisteet 
saostuvat veden päästessä ilman hapen 
kanssa kosketuksiin. Näin tapahtuu, kun 
kuivatusta tehostetaan ja pohjaveden pin-
taa alennetaan. Salaojituksen yhteydessä 
rautayhdisteet voivat saostua sekä ympä-
rysaineeseen, putken reikiin että itse sala-
ojaputkeen. Saostumat estävät veden pää-

syä putkeen ja sen liikkumista putkessa.
Rautasaostumien synty voi olla mel-

ko hidasta tai niitä voi kehittyä nopeasti-
kin ojituksen jälkeen riippuen siitä, miten 
vaikeasta ongelmasta on kysymys. Ylei-
simmin saostumia syntyy Pohjanlahden 
rannikon suhteellisen nuorilla kuivatus-
alueilla, joilla maaperässä olevat liukoi-
set rautayhdisteet eivät ole ehtineet saos-
tua maaperään. Näillä alueilla saostumien 
määrä vähenee sitä mukaa kun kuivatus-
tilanne paranee. 

Toinen rautasaostumien päätyyppi liit-
tyy alueisiin, joilla pohjavedessä esiin-
tyy rautaa ja vettä purkautuu jatkuvasti 
alemmista maakerroksista salaojien kaut-
ta pois. Tyypillisiä ovat rautapitoisten tur-

D. Putken ympärysaine voi tukkeu-
tua (I) tai putken sisälle voi syntyä 
tukos (II). Myös veden virtaus las-
kuaukolla voi olla estynyt.

I II
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Kuva 2.
A. Normaalisti toimiva salaojitus 
ja veden virtaus salaojaan

B. Maan painuminen aiheuttaa 
ojasyvyyden madaltumista

C. Maan tiivistyminen estää veden 
suotautumisen maahan. Tiivistymi-
nen voi tapahtua joko pintakerrok-
sen (I) tai jankon tiivistymisenä (II).
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vemaiden ojitukset sekä lähteiset alueet. 
Tällöin saostumien synty ei ole ohimene-
vää vaan se jatkuu niin pitkään kuin vettä 
purkautuu salaojien kautta pois. 

Rautasaostuman syntyyn vaikuttaa ve-
den rautapitoisuuden lisäksi maaperän 
pH-tilanne. Saostumia on todettu synty-
vän normaaleilla viljelymaan pH-alueil-
la jo, jos veden rautapitoisuus on noin 5 
milligrammaa litrassa. Sen sijaan happa-
milla sulfaattimailla saattaa esiintyä pal-
jon suurempiakin lukemia ja silti saostu-
man muodostuminen on vähäistä.

ONGELMIEN ENNALTAEHKÄISY

Salaojitus on hyvin toteutettuna varsin vä-
hän vuosittaista huoltoa vaativa perusin-
vestointi. Salaojarakenteiden kunto kan-
nattaa tarkistaa säännöllisesti ja maan 
rakaenteesta tulee huolehtia. Salaojara-
kenteen näkyvät osat on tarpeen tarkistaa 
aika ajoin. Lisäksi salaojitetulla pellol-
la tapahtuvat rakentamistoimet tulisi teh-
dä siten, että salaojien toiminta ei vaa-
rannu.

SALAOJARAKENTEIDEN HOITO

Salaojista ei normaalisti ole näkyvillä 
kuin laskuaukko ja niskakaivo. Laskuau-
kon auki pysyminen on salaojien toimin-
nan a ja o. Joissain tilanteissa laskuaukko 

on sellaisessa paikassa, jossa kasvaa sy-
väjuurisia kasveja, jolloin juuret tukkivat 
kokoojan laskuaukon välittömässä lähei-
syydessä. Erityisesti pajukasvien juuret 
tukkivat helposti salaojaa. Niskakaivon 
suojussoran tukkeutuminen on tyypilli-
nen syy sivuvesien pääsyn estyessä salao-
jaan. Suojussoran tai sepelin tukkeutumis-
ta vähentää tehokkaasti avo-ojaan tehtävä 
lieteallas. Allas on myös tarpeen tyhjen-
tää siihen kertyneestä lietteestä. Rinne-
lietekaivojen kannet jätetään normaalisti 
kyntökerroksen alapuolelle, joten niiden 
paikantaminen on joskus työlästä. Niiden 
tarkistus on syytä tehdä ojituksen jälkeisi-
nä vuosina, ja jos lietettä kertyy, huoltoa 
on jatkettava muutamien vuosien välein.

Merkittävin salaojien huoltoa aiheuttava 
tekijä on ruostesaostuman kertyminen put-
keen, putken reikiin ja ympärysaineeseen. 
Sen aiheuttamia haittoja voidaan vähentää 
mm. vedenalaisella ojituksella. Toistaisek-
si varmin menetelmä haittojen torjumiseksi 
on salaojien huuhtelu tietyin väliajoin.

Salaojituksen toimivuuden seuraamis-
ta varten laskuaukkojen paikat on syytä 
merkitä maastoon niin hyvin, että ne löy-
tyvät helposti vuosien mittaan kasvavan 
kasvuston seasta. Samoin huuhtelua var-
ten tehdyt huuhteluhaarat tai imuojien lat-
vat tulee merkitä niin, että ne löytyvät hel-
posti huuhtelua varten.

MAAN RAKENTEEN HOITO

Maassa olevat makrohuokoset (halkaisija 
suurempi kuin 0,03 mm), halkeamat sekä 
juuri- ja lierokanavat johtavat hyvin vettä 
salaojiin. Savimaassa muodostuu mones-
ti mururakennetta, joka lisää maan veden-
johtavuutta. Maan rakenne saattaa rikkou-
tua jos pellolla ajetaan raskailla koneilla 
erityisesti maan ollessa märkä. Kuivatuk-
sesta tulee huolehtia ja koneiden akseli-
painoon ja rengaspaineisiin tulee kiinnit-

Kuva 3. Salaojaputken voi tietyillä alueilla tukkia rau-
tasaostumat.

tää huomiota. Viljelykierto parantaa myös 
maan rakennetta.

VAJAATOIMINNAN RATKAISUKEINOJA
OJAN PERKAUS

Salaojien moitteeton toiminta edellyt-
tää riittävää kuivavaraa. Normaalissa ti-
lanteessa kuivavaran määrää laskuaukon 
syvyys valtaojassa tai muussa salaojien 
purkupaikassa. Mikäli keskimääräinen 
vedenkorkeus laskuaukolla ei riitä sala-
ojien toiminnalle, pitää valtaoja tai muu 
avo-oja perata riittävään syvyyteen. Valta-
ojan perkaus kuuluu useimmiten niin sa-
notun peruskuivatuksen piiriin, joka edel-
lyttää tilojen välistä yhteistyötä. Mikäli 
valtaojan kaivun yhteydessä yhteistoimin-
ta on jo järjestäytynyt ojitusyhtiön muo-
toon, perkaus kannattaa hoitaa sen puit-
teissa. Tällöin kannattaa myös tarkistaa 
mahdollinen valtion tuki hankkeelle. Tie-
toa saa maakunnan ELY-keskuksen maa-
seutu- ja ympäristöosastolta ja salaoja-
suunnittelijoilta. 

Tilakohtaisissa hankkeissa asiat ete-
nevät yleensä tilan omana työnä tai alan 
urakoitsijan toimesta. Tarvittava perkaus-
syvyys kannattaa varmistaa salaojasuun-
nittelijoilta, joka voi merkitä kaivusyvyy-
det maastoon kaivajaa varten. Pääsääntönä 
on, että keskimääräinen vesipinta on las-
kuaukon alapuolella ja ojaan perataan 
liettymisvaraa 10-30 cm. Mikäli vesipin-
ta laskuaukolla on pysyvästi salaojatason 
yläpuolella, esimerkiksi järven vesipin-
nan vuoksi, asia on huomioitu jo suunnit-
teluvaiheessa niin sanottuna vedenalaise-
na ojituksena.

SALAOJITUKSEN TÄYDENTÄMINEN

Salaojituksen täydentäminen tulee useim-
miten kysymykseen vanhojen salaoji-
tusten toiminnan tehostamiseksi. Lisä-
ojat tehdään normaalisti lisäämällä uusia 

imuojia vanhojen imuojien väliin. Täl-
löin on tärkeää, että vanhojen salaojien 
paikat varmistetaan ennen uusien ojien 
tekoa. Tällä toimenpiteellä varmistetaan 
sekä tasainen kuivatus että estetään läh-
teen syntyminen jos vanha salaoja me-
nee rikki eikä sitä huomata liittää uuteen 
salaojaan. Lisäojien yhteydessä on syy-
tä huolehtia riittävästä sorasilmäkkeiden 
määrästä. Myös pienet putket painanteissa 
hoitavat normaalia suuremmat pintavedet 
tehokkaasti pois pellon pinnalta.

Salaojien täydentäminen voidaan tehdä 
suoto-ojilla. Ne tehdään imuojiin nähden 
poikkisuunnassa ja niiden yläpuolelle, jol-
loin suoto-ojissa kulkeva vesi ohjautuu 
varsinaisiin salaojiin. Suoto-ojat täytetään 
kokonaan hyvin vettä johtavalla materi-
aalilla, esimerkiksi hakkeella. Myyräojat 
ovat suoto-ojan tyyppisiä ojia ilman täyt-
tömateriaalia.

JANKKUROINTI, VILJELYKASVIEN VALINTA 

JA PINNAN MUOTOILU

Pohjamaan vedenjohtavuutta voidaan pyr-
kiä parantamaan mm. syvälle ulottuvalla 
kuohkeutuksella eli jankkuroinnilla tai 
syväjuurisilla kasveilla. Salaojituksen ja 
jankkuroinnin yhteensovittamisessa on tar-
peen korostaa, että salaojitus on ensisijai-
nen toimenpide ja syväkuohkeutus täyden-
tävä toimenpide. Jankkuroinnista voi olla 
enemmän haittaa kuin hyötyä, jos vesi ei 
pääse kuohkeutuksen jälkeen pois maasta 
tai se tehdään epäedullisissa olosuhteissa. 

Nurmen ottaminen viljelykiertoon on 
hyvä vaihtoehto kaikissa tilanteissa maan 
rakenteen parantamiseksi, jos se on tilan 
tuotannon kannalta muuten mahdollista.

Jos ongelmana on pellon pinnan liet-
tyminen, toimenpiteinä tulevat kysymyk-
seen pellon pinnan tasaus ja/tai muotoilu 
sekä pintavesikaivojen tai silmäkkeiden 
lisääminen. 
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Puutteellinen peruskuivatus

 • Vesi ei pääse pois salaojasta

 • Laskuaukot oltava keskimääräisen 
  vedenpinnan yläpuolella

  -> Peruskuivatuksen parantaminen

Asennusvirheet

 • Esimerkiksi ojien notkokohtiin liettymiä, 
  verkostossa ilmalukkoja

 • Käytännössä vaikea todentaa

 • Kiinnitettävä työmaan aikana 
  erityistä huomiota

  -> Ongelmakohtien korjaus tai uusintaojitus

Maan tiivistyminen

 • Maan huono vedenläpäisevyys

 • Merkittävä etenkin savimailla, 
  mutta esiintyy myös muilla maalajeilla
  -> Lisäojitus, viljelykäytännöt, viljeltävät kasvit

Maan painuminen

 • Merkittävä turvemailla

 • Suurinta välittömästi kuivatuksen 
  ja viljelyyn oton jälkeen

 • Ojasyvyys madaltuu
 -> Uusintaojitus

SALAOJITUKSEN VAJAATOIMINTA PÄHKINÄNKUORESSA

Rautasaostumat

 • Liukoiset rautayhdisteet saostuvat ilman 
  hapen kanssa putken reikiin, 
  ympärysaineeseen, salaojaputkeen

 • Yleisin Pohjanlahden rannikon nuorilla 
  kuivatusalueilla ja rautapitoisilla turvemailla

 -> Salaojien huuhtelu

Putkitukkeumat

 • Maa-ainesta tai ruostetta putkessa

 • Putki rikkoutunut tai puiden ja pensaiden 
  juuret tunkeutuneet putkeen

 • Keväällä vesi jäätyy putkeen
 -> Salaojien huuhtelu, 

  -> rikkonaisten kohtien korjaus

Maan pinnalle kertyvä vesi

 • Tasaisilla turvemailla, joilla pintaveden 
  johtavuus on pieni ja vedenpidätyskyky suuri

 • Painanteisiin kertyvä vesi

 • Tasaisilla tiivistyneillä savimailla joko 
  pintamaan tai jankon pieni vedenjohtavuus

 -> Pintavesikaivot, silmäkkeet, 
  -> pinnan muotoilu

 • Paikannetaan salaojat 

 • Salaojakartat ajan tasalla

 • Pohjaveden korkeuden muutosten 
  seuraaminen ajan suhteen

 • Salaojaputkista purkautuvan vesimäärän 
  mittaus ajan suhteen

 • Putkiston videokuvaus, 
  asennustarkkuusmittaus

Toimintahäiriön paikantaminen

Toimintahäiriöiden syyt ja ratkaisukeinot

SALAOJIEN HUUHTELU

Salaojien huuhtelu on menetelmä, jolla 
voidaan poistaa salaojaputkesta sinne ker-
tynyttä maa-ainesta ja muita veden vir-
tauksen esteitä, sekä puhdistaa putkien 
rei’itystä. Suuttimella varustettu huuhte-
luletku työnnetään hitaasti salaojaan sa-

malla kun suuttimelle pumpataan vesi-
paine. 

Ympärysaineen tukkeutuminen voi 
johtua myös soveltumattomasta ympä-
rysaineesta tai huonoista ojituksen aikai-
sista olosuhteista, jolloin tilanteen korjaa-
minen on hankalaa.

MAAHAN SIJOITETTAVIEN 
JOHTOJEN RAKENTAMINEN PELLOLLA

Maahan sijoitettavien johtojen rakentaminen pellolle voi perustua joko 
maanomistajan kanssa tehtyyn sopimukseen tai eri lakien mukaiseen pak-

komenettelyyn. Ylivoimainen valtaosa, noin 99 %, johdoista sijoitetaan 
pelloille maanomistajan kanssa tehtävän sopimuksen perusteella. Pakko-

menettelyä siis käytetään vain harvoin.

YHTEISKUNNAN KEHITYS edellyttää eneneväs-
sä määrin erilaisen infrastruktuurin, kuten 
johtojen rakentamista. Johtolinjoja jou-
dutaan rakentamaan myös peltoalueille. 
Kunta rakentaa vesi- ja viemärijohtoja, te-
leyhtiöt tietoliikennekaapeleita, sähköyh-
tiöt sähköjohtoja ja -kaapeleita, Gasum 
maakaasujohtoa. Johtojen sijoittamista 
peltoalueille koitetaan välttää. 

Aina johtoa ei kuitenkaan voida sijoit-
taa metsään. Kun pellolle joudutaan ra-
kentamaan, tulee aina olla erityisen tarkka 
johdon sijoittamisen yksityiskohdista ja 
mahdollisesti tehtävästä sopimuksesta.

Johtojen rakentamisoikeus hankitaan 
yleisimmin johdon rakentajan ja maan-
omistajan välisellä sopimuksella. Ylivoi-
mainen valtaosa, n. 99 %, johdoista ra-
kennetaan sopimukseen perustuen. Jollei 

sopimusta saada aikaan, johdon rakenta-
jalla on mahdollisuus hankkia rakentamis-
oikeus eri lakeihin nojautuen. Tärkeim-
mät lait ovat maankäyttö- ja rakennuslaki, 
vesilaki ja lunastuslaki.

SOPIMUS TAI PAKKOMENETTELY

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliit-
to MTK r.y., Svenska Lantbruksproducen-
ternas Centralförbund SLC rf. ja Suomen 
Kuntaliitto ovat tehneet yleisen suosituk-
sen maahan kaivettavista johdoista. Suo-
situksessa on kirjattuna yleiset periaatteen 
johdon sijoittelusta, korvausten määrittä-
misestä ja esitys sopimuskaavakkeeksi. 
Suositusta on syytä käyttää pohjana neu-
voteltaessa johdon sijoittamisesta kiin-
teistölle ja soveltaa sitä aina käytännön 
tilanteeseen sopivaksi. Käytäntö on osoit-
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