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yhteinen ojitus

Asiasanasto
Yhteisellä ojituksella tarkoitetaan ojitusta, jonka kuivatusalue muodostuu eri 
maanomistajille kuuluvista kiinteistöistä.

aktiiviosakas Aktiiviosakkaalla tarkoitetaan hyödynsaajaa, joka on vaatinut ojitusta tai yhtynyt 
sellaiseen vaatimukseen taikka lisähyödyn saamiseksi vaatinut muutosta ojitus-
suunnitelmaan. 

passiiviosakas Passiiviosakkalla tarkoitetaan hyödynsaajaa, joka ei ole aktiiviosakas, eli passiivi-
osakas saa hyötyä ojituksesta vaikkei siihen ole suostunutkaan. Kun kunnostuso-
jituksen vedenpalautus toteutetaan sopien, ei ojituksella ole passiiviosakkaita.

haitankärsijä Haitankärsijät eivät saa ojituksesta hyötyä, mutta kärsivät edunmenetyksiä.

ojituksesta saatava hyöty Ojituksesta saatavalla hyödyllä tarkoitetaan maan käyttöarvon nousua siinä tar-
koituksessa, johon maata käytetään tai olosuhteet huomioon ottaen voidaan lä-
hinnä käyttää (VL 5:2.1,2). Ensisijaisesti hyöty arvioidaan sen perusteella, mihin 
tarkoitukseen aluetta ojituksen jälkeen tullaan tosiasiallisesti käyttämään ja jollei 
alueella ole sen myötä todettavaa selkeää käyttötarkoitusta, pidetään hyötynä 
maan käyttöarvon nousua siinä tarkoituksessa, johon maata olosuhteet huomi-
oon ottaen voidaan lähinnä käyttää. (HE 277/2009 vp, s. 89 – 90) Luontopalvelut 
hakee ojituksesta hyötyä parantuneista luontoarvoista ja alentuneista ennallista-
miskustannuksista.

edunmenetys Edunmenetys, joka aiheutuu vesilain nojalla myönnetystä käyttöoikeudesta tai 
oikeudesta lunastaa omaksi kiinteää tai irtainta omaisuutta.
Kiinteän tai irtaimen omaisuuden tai sen osan muusta kuin yllä mainitusta syystä 
aiheutuva menettäminen, vahingoittuminen tai huononeminen, omaisuuden 
käytön estyminen tai vaikeutuminen, sen tuoton vähentyminen, edellä mainituista 
seikoista aiheutuva arvon aleneminen sekä omistusoikeuteen perustuvan muun-
kin varallisuusarvoisen edun menettäminen mukaan lukien omaisuuden siirtä-
misestä ja toisenlaiseksi muuttamisesta koituvat kustannukset. Kattava listaus 
vesilain 13:9:ssä. 

laillisesti aiheutettu 
edunmenetys

Luvan mukaisen vesitaloushankkeen tai toisen alueeseen perustetun käyttöoi-
keuden nojalla aiheutettu edunmenetys (VL 13.1.1).

erityistilanteessa aiheutunut 
edunmenetys 

Vesijohdon, viemärin tai muun sellaisen johdon, ojan taikka vesistöön tai sen 
rannalle tehdyn tai tekeillä olevan vesilaissa tarkoitetun laitteen tai rakennelman 
virheellisestä toiminnasta aiheutunut edunmenetys.
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Tätä ohjetta käytetään vain kunnostusojitusten yhtey-
dessä tehtäviin vedenpalautuksiin. Ohjetta ei sovelleta 
kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain 
(34/2015) 21 §:n mukaisiin, luonnonhoitohankkeiden 
yhteydessä tehtäviin, vedenpalautuksiin. 

Ohje soveltuu Natura 2000 -verkoston soiden ve-
denpalautuksiin, joissa suohon rajoittuvilla yksityis-
mailla suoritetun kuivatushankkeen vesi palautetaan 
Natura 2000 -verkoston suolle ennallistamistarkoituk-
sessa. Nykyinen sääntely ei mahdollista tarkoituksen 
mukaisesti edunmenetysten korvaamiseen liittyvien 
hyödynsaanti- ja vastuukysymysten järjestämistä il-
man sopimista, kun vedenpalautus tapahtuu suoje-
lemattomille soille. Ohjetta ei sovelleta vesiensuo-
jelurakenteena käytettävien pintavalutuskenttien 
aiheuttamiin edunmenetyksiin.

Ennen edunmenetysten korvaamista on aina sel-
vitettävä virheen korjaamisen mahdollisuus, sekä 
haitankärsijän halukkuus vettyvän alueen muodosta-
misesta suojelualueeksi sen hetkisten suojelumahdol-
lisuuksien mukaisesti.

Oletuksena ohjeistuksessa on, että vedenpalautus 
suunnitellaan vedenpalautukseen laaditun toimin-
tamallin vaiheita noudattaen. Vedenpalautus osana 
kunnostusojitusta muodostaa yhtenäisen vesitalous-
hankkeen. Kaikkien vesitaloushankkeiden suunnittelu 
ja toteuttaminen edellyttää vesilain (587/2011, VL) 2 
luvun 7 §:n mukaan haittojen minimointia.

Korvattavista edunmenetyksistä säädetään tyhjen-
tävästi vesilain 13 luvun 9 pykälässä 1 momentissa 
eritellyissä kohdissa. Tämä ohjeistus ei koske ojituk-
sen muiden kulujen jakamista, eikä kunnossapitovel-
vollisuutta koskevaa kulunjakoa, sillä niiden osalta ky-
se ei ole edunmenetysten korvaamisesta.

Ohjeistus toimii tulkintasuosituksena edunmenetys-
ten korvaamiseen vedenpalautuksissa. Ohjeistuksen 
pohjatyö on käynyt läpi tieteellisen prosessin, sekä 
saavutettujen olennaisten asiantuntijoiden kommen-
toinnin.

Sopimuksen valmistelun ohje sekä sopimuspohja 
löytyvät liitteistä 1 ja 2.

Saate ja rajaukset
TÄMÄ OHJEISTUS ON TEHTY OSANA HELMI -ELINYMPÄRISTÖOHJELMAA.
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Jos vedenpalautus on toteutettu yhteisellä sopimuk-
sella jossa korvausasiasta sovitaan, sovelletaan so-
pimusta myös korvauksiin. Vedenpalauttamisesta 
sopimiseen suositellaan käytettävän valmista sopi-
muspohjaa (liite 2). Kun vedenpalautuksesta ei pääs-
tä sopimukseen, hankkeen toteutuskelpoisuudesta 
päättää viranomainen. Hanke toteutetaan hallintopää-
töksessä määritetyin ehdoin. Tällöin edunmenetysten 
korvaamiseen ja muihinkin vedenpalauttamiseen liit-
tyviin seikkoihin sovelletaan vesilakia. Lisäksi kum-
massakin tapauksessa korvausta voidaan hakea jäl-
kikäteen ennakoimattomista edunmenetyksistä. (VL 
13:13, 13:7, 13:8) 

Vesilain nojalla korvataan edunmenetykset. Lä-
hinnä vedenpalautuksessa kyseeseen tulevat vetty-
misen myötä aiheutuneet vähentyvät tai menetetyt 
tuotot puustosta. Vettymishaitan johdosta aiheutuvien 
edunmenetysten korvaamisen lähtökohtana on täysi 
korvaus. Täysi korvaus pätee myös ojituksen johdosta 
menetettävään maapohjaan, kun oja tehdään haitan-
kärsijän alueelle. Täyden korvauksen on perustuttava 
todelliseen haittaan, jonka takia korvattavat edunme-
netykset ovat sovittaessa samoja vesilaissa määritel-
tyjä edunmenetyksiä kuin tilanteissa, joissa sopimuk-
seen ei päästä. (VL 13:9.1, 13:11.1, 13:11.4) 

Jo yhden osakkaan tai haitankärsijän suostumuk-
sen puute voi johtaa tilanteeseen, jossa korvaukseen 
liittyvä menettely ja varsinaisen korvauksen määrittä-
minen suoritetaan vesilain säännösten mukaisesti.

1. Lähtökohdat
VEDENPALAUTUKSESSA EDUNMENETYKSET KORVATAAN 
JOKO SOPIMUKSEN TAI VESILAIN MUKAISESTI. 
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Edellä mainituista kaikki muut korvausasiat käsitellään 
ennakolta asian käsittelyn yhteydessä viranomaises-
sa, paitsi erilliset korvausasiat. Ennakolta käsiteltä-
vissä asioissa korvauksesta päättää viran puolesta 
viranomainen, eli haitankärsijän ei tarvitse tehdä kor-
vauksen saamiseksi mitään toimenpiteitä. Viranomai-
selle kannattaa kuitenkin tehdä perusteltu korvaus-
vaatimus selvityksineen käsittelyn ollessa vireillä. 
Korvausvaatimus ei kuitenkaan sido viranomaista mil-

2. Menettely kun sopimukseen ei 
päästä
KUN SOPIMUKSEEN VEDENPALAUTUKSESTA EI PÄÄSTÄ, 
KORVAUSASIAN KÄSITTELY POIKKEAA TILANTEESTA RIIP-
PUEN. KORVAUSASIAT JAETAAN OJITUSTOIMITUKSESSA 
PÄÄTETTÄVIIN, OJITUSOIKEUDEN MYÖNTÄMISEN YHTEY-
DESSÄ PÄÄTETTÄVIIN, VESITALOUSLUVAN MYÖNTÄMISEN 
YHTEYDESSÄ PÄÄTETTÄVIIN JA ERILLISIIN KORVAUSASIOI-
HIN. (VL 13:6.2, 13:8, 13:7, 13:6.1)

lään tavoin, vaan korvauksesta päätetään vesilain kor-
vaussäännösten mukaisesti täyden korvauksen peri-
aatteella. (VL 13:7)

Erillisenä korvausasiana käsitellään sellaiset edun-
menetykset, joita ei ennakolta voitu olettaa (esim. kor-
vausta voidaan saada erityistilanteessa aiheutuneesta 
edunmenetyksestä, kuten ojan virheellisen toiminnan 
seurauksena syntyneestä vettymisestä). Näiden edun-
menetysten ominaispiirteenä on niiden jälkikäteisyys, 
ja haitankärsijän on itse haettava korvausta. Sopimus-
ehdolla järjestetään mahdollisuus jälkikäteisten edun-
menetysten korvaamiseen myös sopimustilanteissa. 
(VL 13:3.1)

Ennakolta käsiteltävissä korvausasioissa, sekä eril-
lisissä korvausasioissa, on kyse laillisesti aiheutetuista 
edunmenetyksistä.
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Taulukko 1. Korvausasiat vedenpalautuksessa kunnostusojituksen yhteydessä kun ei sovita.

Vesitalousluvan 
myöntämisen 
yhteydessä 
päätettävät

Ojitustoimituksessa 
päätettävät

Ojitusoikeuden 
myöntämisen 
yhteydessä 
päätettävät

Erilliset  
korvausasiat

• kun ojitus aiheuttaa 
tarpeeksi isolla toden-
näköisyydellä vesistön 
fyysisen muutoksen ja 
tämä muutos aiheuttaa 
yksityisen tai yleisen 
edun loukkauksen

• kun yhteisestä ojituk-
sesta ei voida sopia 
ja hyödynsaajia on 
vähintään kolme

• kun yhteisestä oji-
tuksesta ei pystytä 
sopimaan ja ojitusta ei 
käsitellä ojitustoimituk-
sessa tai lupamenette-
lyssä

• kun edunmenetystä 
ei voitu ennakoida 
ojitustoimituksessa tai 
ojitusoikeutta myön-
täessä, eikä vesitalo-
usluvan myöntämisen 
yhteydessä

• päätetään myöntämi-
sen yhteydessä

• päätetään toimitusko-
kouksen ja loppukoko-
uksen jälkeen ojitustoi-
mituksen päätöksellä

• päätetään myöntämi-
sen yhteydessä

• ojitustoimitusta tai oji-
tusoikeutta vaatineissa 
hankkeissa edunme-
netystä kärsinyt hakee 
kunnan ympäristön-
suojeluviranomaiselta 
/ vesitalouslupaa 
vaativissa tai vaatimat-
tomissa hankkeissa 
lupaviranomaiselta, 
kun ei kuulu käräjäoi-
keudessa käsiteltäviin 
asioihin / määräaika 
hakemiselle kymme-
nen vuotta
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KHO 2021:132

Tapauksessa KHO 2021:132 oli kyse veden johta-
misesta toisen ojaan, ojaston kunnostusten aihe-
uttamasta haitallisesta vettymisestä alapuolisella 
kiinteistöllä, hyödynsaajien määrän vaikutuksesta vi-
ranomaisen toimivaltaan sekä hallintopakon käytöstä. 
A:n kiinteistöllä oli yläpuolisten ojaston kunnostusten 
vuoksi tullut vettymishaittaa, jonka vuoksi A oli tehnyt 
kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle hallintopak-
kohakemukseksi tulkitun vaatimuksen kieltää veden 
johtaminen putkiojaansa yläpuolisilta kiinteistöiltä. 
A:n ojaan ennen sen putkitusta oli johdettu kuivatus-
vesiä jo 1960-luvulta lähtien, jonka vuoksi hankkeen 
laillisuuden arviointiin sovellettiin vanhaa vesilakia 
(264/1961). Kiinteistöjen vesien johtamistapa perustui 
kiinteistönomistajien yhteisesti noudattamaan käytän-
töön, jonka voitiin sen pitkäaikaisuuden ja vakiintunei-
suuden vuoksi katsoa rinnastuvan kiinteistönomista-
jien väliseen sopimukseen. Vanhan vesilain 12 luvun 
6 §:n 1 momentin mukaisesti tällainen sopimukseen 
rinnastuva käytäntö sitoi myös kiinteistöjen nykyisiä 
omistajia. A putkitti ojan 90-luvulla. Koska sopimusta 
putkiojan kunnossapidosta ja käytöstä ei ollut ja asias-
sa vallitsi erimielisyys, sekä hyödynsaajia oli vähin-
tään 3, on erimielisyys käsiteltävä ojitustoimituksessa 
(VL 5:4.1,4). Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen 
oli jättänyt asian käsittelemättä ja ohjeistanut A:lle, et-
tä erimielisyys on käsiteltävä ojitustoimituksessa.
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Samoin kuin viranomaisen määrätessä korvausta 
asian käsittelyn yhteydessä, myös vedenpalautus-
sopimuksessa sovitaan jo suunnittelussa todetuista 
ilmeisistä vettymisen myötä syntyvistä edunmenetyk-
sistä. 

Jos ennakolta ei ole havaittavissa vettymisriskiä, 
todetaan mahdollinen vettymishaitta toimenpiteestä 
seuraavalle kasvukaudelle ajoitetulla seurantakäyn-
nillä vedenpalautustoimintamallin mukaisesti. Myös 
ennakolta sovittua tai määrättyä korvausta voidaan 
tarkastaa muuttunutta tilannetta vastaavaksi seuran-
takäynnillä.

Seurantakäynnillä rajataan todellinen vettymishait-
taa kärsinyt alue karttaan. Rajatulta alueelta määri-
tetään joko puuston hakkuuarvo tai odotusarvo. Jos 
hakkuukypsyyttä saavuttamaton puusto jää haitan-
kärsijälle, korvataan puuston osalta vain odotusarvo-
lisä. Kohteen korjuukelpoisuus ja korjuun kannatta-
vuus otetaan huomioon.

Menetetyn maapohjan osalta korvataan haitankär-
sijälle maan käypää arvoa vastaava summa. Mene-
tettynä maapohjana haitankärsijän alueelle tehdyn 
ojan osalta pidetään uoman lisäksi metrin levyistä 
aluetta molemmin puolin ojaa. Hyödynsaajat eivät 
saa korvausta menetetystä maapohjasta. (VL 5:10.1)

Virkistyskäyttöarvon osalta edunmenetys määrite-
tään vain maanomistajan pyynnöstä, eikä sen mää-
rittämiseen ole selkeää oikeuskäytäntöä. Korvaukset 
virkistyskäyttöhaitasta ovat oletettavasti varsin pieniä.

Puuston ja maapohjan arviointiin käytetään sum-
ma-arvomenetelmää. Virkistyskäyttöarvon määrittä-
misessä pyritään edunmenetys suhteuttamaan tilan-
netta vastaavien oikeustapausten mukaisesti.

KHO 11.7.2005 t. 1762 (LRS)

Tapauksessa oli kyse ojitustoimituksen päätök-
sen mukaisesti hyötyalueen ulkopuolelle toisen 
alueelle tehdystä ojasta. Toimituksessa annetun 
päätöksen mukaan ojittaja oli vastuussa ojituksen 
suorittamisesta mahdollisesti syntyvästä vahingos-
ta. Vaikka puustokorvauksia ei oltu erikseen mää-
ritelty, KHO velvoitti edellä mainitun mukaisesti 
ojitusyhtiön korvaamaan puuston odotusarvon en-
nenaikaisesta hakkuusta syntyneenä vahinkona. 
Vanhan vesilain (264/1961) 11:8.5:n mukaisesti 
korvausta oli voitu hakea kunnan ympäristönsuo-
jeluviranomaiselta.

3. Mitä korvataan?
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toimii vaateena muuntaa yhteistä ojitusta tuottamaan 
suurin hyöty aloitteen tekevälle osakkaalle. Kaikilla oji-
tuksen osakkailla on oikeus vaatia ojituksen toteutta-
mista niin, että se tuottaa heille suurimman mahdol-
lisen hyödyn, jos vaatimus ei kohtuuttomasti muuta 
ojituksen kokonaiskustannuksia tai muuta sen alku-
peräistä tarkoitusta. Vaateen tekijällä, jonka hyödyksi 
vedenpalautus toteutetaan, on siten ensisijainen kor-
vausvelvollisuus, sillä muut osakkaat eivät voi estää 
vedenpalautuksen toteutusta, mikäli hankkeen alku-
peräinen tarkoitus ei muutu, eivätkä kokonaiskustan-
nukset kohoa kohtuuttomasti. Vaateen tekijä on aina 
aktiiviosakas. Myös toisen kuin vedenpalautusta eh-
dottavan osakkaan saama etu vedenpalautuksesta 
voidaan huomioida ja korvausvelvollisuutta jakaa hyö-
tyjien kesken. (VL 5:17.1)

4. Korvausvelvollinen

Edunmenetysten korvaamisen kustannusjaosta hank-
keesta vastaavien välillä ei ole tarkoitettu säädettävän 
vesilaissa. Vesilain esitöissä todetaan, että korvaus-
velvollisuuden vastuuosuudet määräytyvät yleisten 
siviilioikeudellisten säännösten mukaisesti. Siksi vet-
tymishaitan kustannusjaon osalta sovelletaan yleisla-
kina vahingonkorvauslakia (412/1974, VahL). Korva-
usvelvollisten kesken korvausmäärä on jaettava sen 
mukaan kuin harkitaan kohtuulliseksi ottaen huomioon 
kunkin korvausvelvollisen viaksi jäävä syyllisyyden 
määrä, vahinkotapahtumasta ehkä saatu etu ja muut 
seikat. (VL 13:2, VahL 6:3.1) 

Merkityksellistä korvausvelvollisen tunnistamises-
sa on, kenen aloitteesta kunnostusojitusta muutetaan 
vedenpalautukseen soveltuvaksi. Aloite voi tulla siltä 
aktiiviosakkaalta jonka kiinteistön kuivatusvesi palau-
tetaan, tai Metsähallituksen luontopalveluilta. Aloite 

VESITALOUSHANKKEIDEN PÄÄSÄÄNTÖNÄ ON, ETTÄ HANKKEESTA VASTAAVA KORVAA EDUN-
MENETYKSEN. YHTEISESSÄ OJITUKSESSA HANKKEESTA VASTAAVIA ON USEITA, JA HE VAS-
TAAVAT EDUNMENETYKSISTÄ YHTEISVASTUULLISESTI. 
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Jos vedenpalautuksesta aiheutuva vettymishaitta tai 
muu edunmenetys kohdistuu toisen osakkaan kiinteis-
tölle, korvataan haitta siten, että osakkaan taloudel-
linen asema säilyy samana kuin vedenpalautusta ei 
toteutettaisi. Eli jos toisen osakkaan hyöty ojituksesta 
ilman vedenpalautusta olisi 1000 euroa, ja hän kärsii 
vettymishaittaa vedenpalautuksen johdosta 200 euron 
edestä, vedenpalautusta vaativa aktiiviosakas korvaa 
tälle osakkaalle 200 euroa. Hyödynsaajat eivät voi 
saada korvausta menetetystä maapohjasta.

Haitankärsijä ei saa ojituksesta hyötyä. Jos veden-
palautuksesta aiheutuva vettymishaitta tai muu edun-
menetys kohdistuu haitankärsijän kiinteistölle, on hai-
tankärsijä oikeutettu saamaan edunmenetyksestä ja 
menetetystä maapohjasta täyden korvauksen veden-
palautusta vaativalta aktiiviosakkaalta tai yhteisvas-
tuullisesti myös muilta vedenpalautuksesta hyötyviltä. 
Korvausvelvollista ja korvauksen määrää koskevat te-
kijät määritetään edellä käsitellyllä tavalla myös val-
mista vedenpalautuksen sopimuspohjaa käytettäessä 
(liite 2).

5. Korvauksen 
määrä osakkaille ja 
haitankärsijöille
VETTYMISHAITAN OLLESSA VAATEEN TEKIJÄN KIINTEISTÖLLÄ, 
EI VAATEEN TEKIJÄ SAA KORVAUSTA EDUNMENETYKSISTÄ. 
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Luontopalvelut ja muut osakkaat sekä haitankärsijät 
täyttävät yhteisen sopimuspohjan tämän ohjeen mu-
kaisesti. Alueellinen luontopalvelupäällikkö vastaa 
Luontopalvelujen suostumuksesta. Valmiin sopimus-
pohjan mukaan toimittaessa sopimuksen täyttämi-
nen alkaa maanomistajien aseman tunnistamisesta. 
Maanomistajien nimet ja kiinteistötunnukset kirjataan 
heidän asemansa mukaan joko aktiiviosakkaiksi, pas-
siiviosakkaiksi tai haitankärsijöiksi. Jos joku osakkais-
ta ei suostu toimenpiteeseen, osakkaiden määrä mää-
rittää vesilain mukaisen menettelyn, jota hankkeen 
toteuttaminen edellyttää. Vesilain menettelyjä on hyvä 
välttää sopimalla, sillä vedenpalautuksesta kunnos-
tusojitusten yhteydessä ei ole yleistettävää käytäntöä 
viranomaisissa. Päätösten yhtenäisyys korvattavien 
edunmenetysten osalta voi siten vaarantua. Menette-
lyjen vaatima aika on merkittävästi hankkeita hidasta-
va tekijä. Taulukosta 1 voidaan tarkastaa, missä me-
nettelyssä hanke kuuluu käsitellä, jos suostumuksia 
toimenpiteeseen ei saada.

Sopimuksella mahdollistetaan kenelle tahansa 
osapuolelle mahdollisuus ryhtyä edunmenetyksiä eh-
käiseviin toimenpiteisiin ja periä niiden kustannukset 
edunmenetysten aiheuttajalta jälkikäteen, mikäli vet-
tyminen voi aiheuttaa henkilövahinkoja tai vahinkoa 
muulle kiinteälle omaisuudelle kuin metsämaalle. Toi-
menpiteisiin voidaan ryhtyä ilman toisten sopijaosa-
puolten suostumusta, jos heitä ei saada kiinni riittä-
vässä ajassa. Esimerkkinä tiepohjan vettyminen voi 
aiheuttaa henkilövahinkoja, ja asuinkiinteistön maa-
pohjan vettyminen taas merkittäviä vahinkoja kiinteäl-
le omaisuudelle.

Vedenpalautusjärjestely on pysyvä, ja se ei estä tu-
levaisuuden kunnostusojituksia. Ainoa rajoite tulevai-
suuden kunnostusojituksille on se, ettei ojastoa kun-
nosteta siten että vedenpalautusjärjestelyn toiminta 
heikentyy.

Aina ennen edunmenetysten korvaamista selvite-
tään mahdollisuus haittaa kärsineen alueen muodos-
tamisesta suojelualueeksi, tai virheen korjaamisen 
mahdollisuus. Mikäli suojelu ei ole käypä vaihtoehto, 
ja edunmenetysten estämisen kustannus on huomat-
tavasti suurempi kuin haitan todellinen määrä. Syy em. 
rahalla korvaamisen edellytykselle, on että maanomis-
taja voisi hyötyä haittatapahtumasta korjaamalla kor-
vauksen saannin jälkeen haitan itse.

Edellä todettiin vedenpalautuksen vaateen määrit-
tävän pääasiallisen korvausvelvollisen. Vedenpalau-
tusta vaativa aktiiviosakas allekirjoittaa tätä vastaavan 
sopimuskohdan. Kun vedenpalautusta vaativia tai siitä 
hyötyviä on useita, jaetaan korvauksen määrä korva-
usvelvollisten kesken heidän vedenpalautuksesta saa-
mansa hyödyn suhteessa, ja kaikki heistä allekirjoitta-

vat em. sopimuskohdan. Käytännössä Luontopalvelut 
hyötyvät aina jossain määrin kuivuneiden Natura 2000 
-verkoston soiden vedenpalautuksesta.

Sopimuksella pyritään estämään passiivisuudella 
aiheutuneet lisähaitat. Ehdolla f. perustetaan velvoite 
kaikille osapuolille ilmoittaa vettymishaitan havaittu-
aan muille osapuolille haitasta. Jos haitan havaittuaan 
sopijaosapuoli ei ilmoita muille osapuolille vettymishai-
tasta fa. alaehdon edellyttämällä tavalla, siirtyy korva-
usvastuu siltä osin kuin ilmoituksella lisäedunmene-
tykset oltaisiin voitu estää ilmoituksen laiminlyöjälle. 
Ehdossa fa. määritetään kuinka ilmoitus voidaan kat-
soa tehdyksi vaikkei osapuolia saatu kiinni.

Korvauksen määrää koskevat ehdot ovat määritetty 
siten, kuin vesilaissa säädetään, ja kuten korvausvel-
vollisuuden jakautumisesta osakkaiden kesken vahin-
gonkorvauslaissa säädetään. Sisällöllistä eroa sopi-
muksen ja lakien välillä ei ole.

Eroavaisuus sopimuksen ja vesilain välillä on kui-
tenkin viivästyskoron osalta. Laissa säädettyä kuuden 
prosentin viivästyskorkoa on kohtuullistettu kolmeen 
prosenttiin. Keskiarvoisesti matalatuottoisiin turvemai-
hin sijoittuvien metsien vuotuiset tuotto-odotukset ei-
vät ylitä kolmea prosenttia.

Sopimus on voimassa toistaiseksi, sillä vedenpala-
utusjärjestely on pysyvä. Sopimusvelvoitteet siirtyvät 
jo vesilainkin puitteissa tuleville maanomistajille, mutta 
sopimus perustaa myös velvoitteen ilmoittaa vedenpa-
lautusjärjestelystä, sekä sopimuksesta, tuleville maan-
omistajille.

Liite 1. Sopimuksen valmistelu ja tiettyjen ehtojen sisältö
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Liite 2. Sopimus veden palauttamisesta Natura 2000 -verkostoon 
kuuluvalle suolle yhteisessä ojituksessa

TOIMINNAN PERIAATTEET

Ojitus ja siihen kuuluva vedenpalautus suunnitellaan ja toteutetaan aina minimaalisimman haitan vaihtoehdolla, 
ellei toisin sovita. Aina on pyrittävä siihen, ettei hanke aiheuta edunmenetyksiä. Vedenpalautuksen tavoite on 
hyödyttää maanomistajaa vähentyneiden kaivukustannusten, parantuneiden kuivatusmahdollisuuksien ja vähen-
tyvien vesiensuojelukustannusten myötä. Lisäksi vedenpalautuksen tavoitteena on parantaa kuivuneen Natura 
2000 -verkostoon kuuluvan suon luontoarvoja. Kuivuneelle suolle kuuluva vesi ja ravinteet halutaan palauttaa 
kunnostusojituksen yhteydessä. Toimenpide on alapuolisen vesistön tilan kannalta positiivinen.

Vedenpalautuksessa ei ole kyse kosteikkoalueen muodostamisesta. Toimenpiteellä pyritään mahdollisimman 
luonnonmukaisen vesitalouden palauttamiseen suolle.

SOPIMUKSEN TARKOITUS

Tällä sopimuksella varmistetaan Natura 2000 -verkostoon kuuluvan X suon ennallistaminen palauttamalla kun-
nostusojituksen vesi yhteisen ojituksen yhteydessä kuivahtaneelle X suolle. Potentiaalisten edunmenetyksiä 
kärsivien taloudellinen asema säilytetään sopimuksella samana, kuin vedenpalautusta ei toteutettaisi. Vedenpa-
lautusjärjestelyn pysyvyys varmistetaan, kun se on haitatonta.

SOPIMUSOSAPUOLET, ASEMA YHTEISESSÄ OJITUKSESSA, YHTEYSTIEDOT

aktiiviosakkaat:

Aktiiviosakkaalla tarkoitetaan hyödynsaajaa, joka on vaatinut ojitusta tai yhtynyt sellaiseen vaatimukseen taikka 
lisähyödyn saamiseksi vaatinut muutosta ojitussuunnitelmaan.

Metsähallitus Luontopalvelut
Asemakatu 7, 70101 Kuopio
Edustaja: Luonnonsuojelupäällikkö X
Järvi-Suomen luontopalvelut
puh. +358 50 123 1231 ja vaihde 0206 394000
etunimi.sukunimi@metsa.fi

Maanomistaja A
kiinteistötunnukset
Omistajankatu 4, 71800 Siilinjärvi
puh. +358 401231231
maanomistaja.a@gmail.com

passiiviosakkaat:
Passiiviosakkalla tarkoitetaan hyödynsaajaa, joka ei ole aktiiviosakas, eli passiiviosakas saa hyötyä ojituksesta vaikkei 
siihen ole suostunutkaan. Kun kunnostusojituksen vedenpalautus toteutetaan kokonaisuudessaan sopien, ei ojituksella ole 
passiiviosakkaita.

ei passiiviosakkaita

haitankärsijät: 
Haitankärsijät eivät saa ojituksesta hyötyä, mutta kärsivät edunmenetyksiä.

Maanomistaja B
kiinteistötunnukset
haitankärsijänkatu 5, 71800 Siilinjärvi
puh. +358 1112223
haitankarsija@gmail.com
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SOPIMUSEHDOT

a. Toteutettua ojajärjestelyä ei muuteta ilman sopijaosapuolien suostumusta, paitsi jos se on edunmenetys-
ten tai henkilövahinkojen rajoittamiseksi välttämätöntä.

aa. Jos edunmenetysten tai henkilövahinkojen välttämiseksi korjaaviin toimenpiteisiin on 
ryhdyttävä välittömästi uhkan havaittua, ilman mahdollisuutta suostumuksen saamiselle 
sopijaosapuolilta, voi toimenpiteisiin ryhtyvä periä edunmenetyksen aiheuttajalta korjaavista 
toimista aiheutuneet kustannukset. Edunmenetysten estämisen kustannukset eivät saa ylit-
tää merkittävästi arvioitua haitan määrää. Merkittävänä pidetään 25 %:n ylitystä.

ab. Välittömästi rajoitustoimenpiteisiin ryhdytään vain, jos:  
virhe aiheuttaa vaaraa ihmisille tai kiinteälle omaisuudelle (poislukien metsämaa), kuten 
rakennuksille. 

b. Ojajärjestelyn pysyvyys ei estä tulevaisuuden kunnostusojituksia. Tulevaisuudessa tapahtuvat ojaston 
kunnostukset suoritetaan siten, ettei vedenpalautusjärjestely muutu. Velvoite siirtyy eteenpäin uusille 
kiinteistön omistajille vesilain (587/2011) 5 luvun 11 pykälän 1 momentin mukaisesti.

ba. Sopimuksen osapuolilla on kiinteistön omistussuhteiden muutostilanteessa velvollisuus 
ilmoittaa kiinteistön uudelle omistajalle vedenpalautusjärjestelyn toimivuuteen liittyvästä 
velvoitteesta pitää vedenpalautusjärjestely toimivana tulevaisuudessa tehtävissä ojituksissa, 
sekä muissa toimenpiteissä..

c. Sopimuksen osapuolilla on velvollisuus ilmoittaa yhteystietomuutokset viipymättä muille osapuolille.

d. Edunmenetysten korvaamisen sijaan pyritään aina ensisijaisesti selvittämään mahdollisuus haittaa 
kärsineen alueen muodostamisesta suojelualueeksi. Lisäksi korvauksen sijaan, korvausvelvollisen on 
aina ensisijaisesti korjattava virhe, mikäli virheen korjaamisen kustannus ei kohtuuttomasti ylitä korvauk-
sen määrää, eikä suojelu ole mahdollista.

e. Vedenpalautuksesta johtuvat edunmenetykset korvaa ensisijaisesti se osakas, joka vedenpalautusta 
hyödykseen vaatii tehtävän. Toisen osakkaan saama hyöty vedenpalautuksesta voidaan ottaa huomioon 
korvausvastuuta jakavasti vedenpalautuksesta saadun hyödyn suhteessa. Usean osakkaan vaatiessa 
vedenpalautusta hyödykseen, jaetaan korvausvastuu vedenpalautuksesta saadun hyödyn suhteessa.

ea. Vedenpalautusta hyödykseen ehdottavat osakkaat: 
Metsähallitus Luontopalvelut allekirjoitus 
Maanomistaja A allekirjoitus

f. Havaittu edunmenetys, kuten vettymishaitta, tai edunmenetysten syntymisen vaara, ilmoitetaan viipymät-
tä sopijaosapuolille kun se havaitaan. Ilmoittamisen laiminlyönnin johdosta korvausvastuu edunmenetys-
ten osalta, jotka olisivat olleet ilmoituksen johdosta estettävissä, kuuluvat laiminlyöjälle.

fa. Ilmoitus katsotaan tehdyksi kun sopijaosapuolet ovat saaneet siitä tiedon. Vaikkei osapuolia 
saataisi puhelimitse kiinni, osapuolten nähdään saaneen tiedon edunmenetyksestä, kun 
sen havainnut osapuoli on pyrkinyt saavuttamaan sopimusosapuolet puhelimitse viitenä eri 
päivänä tässä sopimuksessa ilmoitetusta puhelinnumerosta 14 vuorokauden jaksolle jakau-
tuneella ajalla. Puhelinsoitot pitävät sijoittua kello 08:00 – 16:00 välille, ja erillisille päiville. 
14 vuorokauden määräaika alkaa, kun edunmenetys on havaittu. Puhelinsoittojen lisäksi 
sopimusosapuolille ilmoitetaan edunmenetyksistä tässä sopimuksessa ilmoitettuun sähkö-
postiin viipymättä.

g. Korvauksen määrä edunmenetyksistä: 
ga. on täysi korvaus. Haitankärsijöille korvataan myös menetettynä maapohjana maan käypää 

arvoa vastaava summa. Menetettynä maapohjana pidetään ojan lisäksi metrin levyistä alu-
etta ojan molemmilla puolilla. Aktiivi- ja passiiviosakkaat eivät voi saada korvausta menetet-
ystä maapohjasta. Täysi korvaus määräytyy, kuten vesilaissa säädetään.

gb. ei saa ylittää todellisen edunmenetyksen määrää.
gc. toiselle vedenpalautusta haluamattomalle osakkaalle on se määrä, jolla hänen taloudellinen 

asemansa palautetaan siihen tilanteeseen, kuin vedenpalautusta ei oltaisi toteutettu.
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gd. epäselvyystilanteissa on sopimuksen sijasta korvausvelvollisten kesken korvaus määrä jaet-
tava sen mukaan kuin harkitaan kohtuulliseksi ottaen huomioon kunkin korvausvelvollisen 
viaksi jäävä syyllisyyden määrä, vahinkotapahtumasta ehkä saatu etu ja muut seikat. Sillä, 
joka on maksanut vahingonkorvausta yli oman osuutensa, on oikeus saada kultakin muulta 
korvausvelvolliselta, mitä hän on tämän osalta maksanut. Jos joku korvausvelvollisista on 
ilmeisesti maksukyvytön tai jos hänen oleskelupaikkansa on tuntematon, on kunkin muista 
korvausvelvollisista maksettava osuutensa vajauksesta. (vahingonkorvauslaki 412/1974 6 
luvun 3 §). Sopimuksella on aina soveltuessaan etusija vahingonkorvauslain 6 luvun 3 §:än 
nähden.

gda. epäselvyystilanteella ei tarkoiteta erimielisyyttä kunkin maksettavaksi jäävän kor-
vauksen määrästä.

ge. on sovittava ennalta, mikäli se on mahdollista.
gf. on tarkastettava todellista tilannetta vastaavaksi seurantakäynnin yhteydessä, mikäli kor-

vauksen määrästä on ennalta sovittu.

h. Korvauksen arviointimenetelmät:
ha. puusto inventoidaan metsätalouden sen hetkisillä vakiintuneilla käytännöillä. 
hb. menetettävän maapohjan arvottamiseen käytetään sen hetkistä metsätalouden vakiintunutta 

käytäntöä.
hc. niiden edunmenetysten osalta, joiden arviointiin ei ole suoraa käytäntöä, sovitaan korvauk-

sesta erikseen.

i. Korvausvelvollisten on korvattava edunmenetykset viiden vuoden kuluessa toteamishetkestä. Maksamat-
tomaan korvaukseen sovelletaan 3 %:n vuosikorkoa. Mikäli korvausta ei makseta eräpäivään mennessä, 
vuosikoron lisäksi myöhästyneeseen maksuun lisätään korkolaissa säädetty viivästyskorko.

j. Vedenpalautuksen toimintamallin mukainen seurantakäynti suoritetaan toimenpiteitä seuraavalla kasvu-
kaudella vedenpalautustoimintamallin mukaisesti.

k. Metsähallitus voi perustaa hankkeen vaikutusalueelle mittauspisteitä vedenpalautuksen vaikutusten 
seurantaan. Mittauspisteet eivät saa aiheuttaa haittaa, ellei erikseen sovita korvauksesta. Mittauspisteet 
ovat hyödyksi edunmenetysten estämiseksi. Mittauspisteitä ei saa muuttaa omatoimisesti muut kuin 
Metsähallitus. 

SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO

Sopimus on voimassa toistaiseksi.

SOPIMUSHALLINNON JÄRJESTÄMINEN

Kaikille vedenpalautussopimuksille sovitaan yhteinen tallennuspaikka ja tallennuskäytäntö. Sopimukset nimetään 
muotoon: ppkkvv_kohteennimi_sopimusosapuolienmäärä, eli esimerkiksi 010221_rytiperä_4

Sopimukset tulostetaan aina yksipuolisena. 1 sivu per 1 arkki. Toinen puoli jää tyhjäksi.

SOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUS

aika, paikka, sopijaosapuolten allekirjoitukset



20

OPAS 2 | 2021

EDUNMENETYSTEN KORVAAMINEN NATURA 2000 -VERKOSTON SOIDEN 
VEDENPALAUTUKSESSA KUNNOSTUSOJITUKSEN YHTEYDESSÄ

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

ISBN 978-952-314-960-1 (PDF) 
ISSN 2242-2935 (verkkojulkaisu)

URN:ISBN:978-952-314-960-1

www.doria.fi/ely-keskus | www.ely-keskus.fi


	_Hlk76367622
	_Hlk45204122
	_Hlk74562912
	Liite 1. Sopimuksen valmistelu ja tiettyjen ehtojen sisältö
	Liite 2. Sopimus veden palauttamisesta Natura 2000 -verkostoon kuuluvalle suolle yhteisessä ojituksessa
	Asiasanasto
	Saate ja rajaukset
	1. Lähtökohdat
	2. Menettely kun sopimukseen ei päästä
	3. Mitä korvataan?
	4. Korvausvelvollinen
	5. Korvauksen määrä osakkaille ja haitankärsijöille
	Lähteet
	Liitteet

