
   

 

 

   

   

 

 

 
 

ProAgria Etelä-Pohjanmaa ry    
 

 

 

Miten valtaojien kunnostaminen on onnistunut muilla 

ojitusyhteisöillä? 
 

 

 

 

Valtaojat kuntoon -hanke teki kyselyn Etelä-Pohjanmaalla viime vuosina toteutettujen valtaojan 

peruskorjaushankkeen päätoimitsijoille. Kyselyn tarkoituksena on toimia suuntaviivana 

vastaavanlaisia hankkeita suunnitteleville. 

 

 

 

 

  



   

 

 

   

   

 

 

 
 

ProAgria Etelä-Pohjanmaa ry    
 

Valtaoja 1 

Hanketyyppi: peruskorjaus 

 

Hankkeen toteutusaikataulu: 2013-2016 

 

Aika ensimmäisestä ojitusyhteisön   

kokouksesta siihen kun kaivutyöt  

aloitettiin: 2 vuotta 

 

Kaivuun määrä: 12,5 km 

 

Osakkaiden lukumäärä: 70-80 

 

Hankkeen kokonaiskustannukset: 300 000-350 000 € (sis. Alv 24 %) 

 

Yksikkökustannukset: 

- Suunnittelu 0,32 €/m 

- Kaivu En muista 

- Paalutus Ei tehty 

Keskimääräisen maanomistajan  

kustannusosuus hankkeen kokonais- 

kustannuksista: 20 000-35 000 € 

 

Mikäli hanke sai rahoitusta, kauanko  

rahoituspäätöksen saaminen kesti: Muutama viikko 

 

Miten hanke onnistui, menikö  

kaikki suunnitelmien mukaan, mitä tekisitte  

toisin uudessa hankkeessa: Hanke onnistui hyvin. ja tulokset 

olivat todella hyviä. En sen 

kummemmin mitään 

 

Milloin keväällä pellolle päästiin ennen kunnostusta?  Vaihteli paljon 

 

Entä kunnostuksen jälkeen? Vaihteli paljon 

 

Miten ojitusyhtiö mielestäsi onnistui viemään  

valtaojahankkeen alusta loppuun:  Hyvin mutta panostakaa 

urakoitsijan valintaan!  

Vinkit vastaavia hankkeita suunnitteleville: Asiantuntijat tärkeitä! Hallinto / 

paperiasioiden pyörittäjä mukaan  



   

 

 

   

   

 

 

 
 

ProAgria Etelä-Pohjanmaa ry    
 

Valtaoja 2  

Hanketyyppi: peruskorjaus 

 

Hankkeen toteutusaikataulu: 2007-2017 

 

Aika ensimmäisestä ojitusyhteisön   

kokouksesta siihen kun kaivutyöt  

aloitettiin: 6-7 vuotta 

 

Kaivuun määrä: 25 km 

 

Osakkaiden lukumäärä: 70-80 

 

Hankkeen kokonaiskustannukset: 1,2 milj. € (sis. Alv 24 %) 

 

Yksikkökustannukset: 

- Suunnittelu 3,00 €/m 

- Kaivu En muista 

- Paalutus En muista 

Keskimääräisen maanomistajan  

kustannusosuus hankkeen kokonais- 

kustannuksista: 60 000 - 70 000 € 

 

Mikäli hanke sai rahoitusta, kauanko  

rahoituspäätöksen saaminen kesti: Pari kuukautta. Rahoitukselle 10+ 

 

Miten hanke onnistui, menikö  

kaikki suunnitelmien mukaan, mitä tekisitte  

toisin uudessa hankkeessa: Ei aivan kuin olimme 

suunnitelleet. Urakoitsijan 

valintaan pitää keskittyä. Ei oltu 

tyytyväisiä. 

 

Milloin keväällä pellolle päästiin ennen kunnostusta?  Pahimmilla paikoilla pelloille ei 

päästy. 

Entä kunnostuksen jälkeen? Kaikille pelloille päästiin. 

 

Miten ojitusyhtiö mielestäsi onnistui viemään  

valtaojahankkeen alusta loppuun:  Hyvin 

Vinkit vastaavia hankkeita suunnitteleville: Urakoitsijan valinta. Keskittykää siihen. 

Luottakaa ELY-keskukseen. 



   

 

 

   

   

 

 

 
 

ProAgria Etelä-Pohjanmaa ry    
 

Valtaoja 3 

Hanketyyppi: peruskorjaus 

 

Hankkeen toteutusaikataulu: 

 2012-2016 

Aika ensimmäisestä ojitusyhteisön   

kokouksesta siihen kun kaivutyöt  

aloitettiin: 2 vuotta 

 

Kaivuun määrä: 24 km 

 

Osakkaiden lukumäärä: 70-75 

 

Hankkeen kokonaiskustannukset: 1,2 milj. € (sis. Alv 24 %) 

 

Yksikkökustannukset: 

- Suunnittelu En muista 

- Kaivu 89 €/h 

- Paalutus Vähän yli 1 €/m 

Keskimääräisen maanomistajan  

kustannusosuus hankkeen kokonais- 

kustannuksista: + 25 000 € 

 

Mikäli hanke sai rahoitusta, kauanko  

rahoituspäätöksen saaminen kesti: En muista 

 

Miten hanke onnistui, menikö  

kaikki suunnitelmien mukaan, mitä tekisitte  

toisin uudessa hankkeessa: Pieniä ongelmia oli. Esiin tuli 

massoja joita pellolle ei voinut 

levittää. Pohjatutkimukset pitäisi 

olla tarkempia. 

 

Milloin keväällä pellolle päästiin ennen kunnostusta: - 

 

Entä kunnostuksen jälkeen: Keskimäärin 2 viikkoa aiemmin 

 

Miten ojitusyhtiö mielestäsi onnistui viemään  

valtaojahankkeen alusta loppuun:  Aivan hyvin. Ei suuria ongelmia. 

Vinkit vastaavia hankkeita suunnitteleville: Valmisteluun ja tiedottamiseen 

pitää panostaa. 


