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Juha Forsell         puh. 040 034 1153 

Hannu Kemoff    puh. 040 060 5708 

Toivo Kunnari     puh. 0400 992 288 

 

Perkaushankkeen käynnistyminen 

Polvenojan ojitusyhteisö järjestäytyi uudelleen 23.11.2018 Polvenojan uoman perkausta varten (VL:5:8 §). 

Kokouskutsu julkaistiin lehdessä ojitusyhteisön sääntöjen ja vesilain mukaisesti (VL:12 3-4§) ja yhteisön 

kokouksella oli näin päätäntävalta. Kokous päätti aloittaa ojan perkaushankkeen. 

Perkaushankkeen eteneminen 

Perkaushanke käynnistyi valtaojasuunnitelman tekemisellä ja puuston raivauksen suunnittelulla. 

Suunnitelma kertoo tarvittavat ojan syvyydet, ojametrit, rakenteet ojassa ja kustannusarvion. Suunnitelma 

tilattiin Maveplan Oy:stä (suunnittelija Markus Sikkilä). Suunnitelma selostuksineen on toimitettu 

toimitsijoille ja lähetetään myös tämän tiedotteen mukana. 

Ojitusyhteisön toimitsijamiehet ovat pitäneet puhelinkeskusteluja perustamiskokouksen jälkeen ja 

varsinainen toimitsijamiesten kokous pidettiin 2.2.2019. Toimitsijamiesten kokouksessa vahvistettiin 

Maveplan Oy:n 22.1.2019 toimittama valtaojasuunnitelma ja päätettiin hankkeen aikataulusta ja 

kustannusarviosta. 

Hankkeen osakkaita on yhteensä 19 kpl. Ojan hyötyalue eli ojasta hyötyä saavat kiinteistöt ovat pinta-alaltaan 

341 ha. Peltoa on 105 ha, tonttimaata 4 ha ja metsää 232 ha.  Osakkaat jakavat hankkeen 

kokonaiskustannuksen suunnittelijan laatiman kustannusarvion ja osittelun mukaisesti. Hankkeen 

kokonaiskustannusarvio on 29 000€ ALV.0 %. Kustannusarvio ja osittelu ovat liitteenä. 

Toimitsijoiden 2.2 pitämässä kokouksessa päätettiin hankkeen töiden etenemisestä. Perkuuhanke 

suoritetaan kokonaisuudessaan vuonna 2019. Puusto raivataan kevättalvella vappuun mennessä. Raivaus 

suoritetaan kokouksen päätöksen mukaisesti noin 8-10m matkalta ojan varresta ojan ylätaitteesta alkaen. 

Puun kaato ja ojan kaivuu suoritetaan ojan länsipuolelta, eli ylävirtaan mentäessä vasemmalta puolelta. 

Myyntipuuksi kelpaava puusto poistetaan motolla ja puun myynti sovitaan maanomistajien kanssa (MHY tai 

muu metsäyritys). Puun hakkuun järjestämisen hoitaa Ari Ranta. 

Talvella suoritettavia valmistelevia töitä ovat murskeen ja kiviaineksen ajo ojan varteen. Suunnitelman 

mukaisesti mursketta ajetaan kohtaan 16+80/17+00 (putousportaan kiveys, sivu-uoma) min. 60 tn, 24+60 

rummun rakennemateriaalit n.50 tn, 25+70 laskeutusallas 12 tn ja 34+85 pohjapato 30 tn. Suodatinkangasta 

varataan asennuksiin. Rummun materiaalit tarkentuvat rumputoimittajan varmistuttua. Maanomistaja 

hankkii 1600x8000 kokoisen rummun kohtaan 24+60. Rummun hinta on arviolta 3500-4000 € Alv. 0%. 

Kaivuu-urakoinnista keskusteltiin ja päädyttiin ratkaisuun että urakoinnin suorittaa osakkaista Ari Ranta.  

Kaivuu suoritetaan tuntityöurakkana. Urakan kaivuukustannukseksi arvioitiin 18 000 € Alv. 0 % sisältäen 

kaiken kaivuun (n. 4,5 €/m alv. 0%). Kaivuun yhteydessä syntyvät maakasat levitetään metsäosuuksilla 

raivatulle alalle tasaiseksi kerrokseksi. Metsäojien päät aukaistaan, jotta pintavedet ja metsäojavedet 

ohjautuvat pääuomaan. Ojan kaivuu tehdään toispuoleisena, eli itäpuolen ojapenkkaan ei kosketa. Tällä 

estetään ojan sortuminen. Luiskakaltevuus on koko matkalla 1:2. Mikäli ojassa on jyrkkiä mutkia, voidaan 

niissä suorittaa tuentaa murskeella. Pelloilla maat ajetaan maanomistajien traktoreilla heidän määräämiin 



paikkoihin. Osa maista voidaan levittää ojan varrelle tasaiseksi kerrokseksi. Kaivuu pyritään suorittamaan 

kuivana aikana alkaen heinäkuussa. 

Perkaushankkeen laskutus 

Hankkeen laskutus ja tilipalvelut hoitaa Maveplan Oy. Laskutus ja tilipalveluista on tehty sopimus 

ojitusyhteisön kanssa. Laskutus tehdään kahdessa osassa kaikille osakkaille. Valtaojasuunnitelman osuus 

laskutetaan kevään aikana ja loppulaskutus tehdään kaivuriurakoinnin laskun saavuttua Maveplanille. Laskut 

maa-aineksesta lähetetään samaan aikaan. Laskuja tulee siis 2 kpl/ osakas. 

Lisätiedot 

Hankkeen etenemisestä ja muusta voi kysyä päätoimitsija Juha Forssellilta. Mikäli osakkailla on jotain esteitä 

omilla mailla (maakaapeli yms.) tai muuta huomionarvoista, tulee siitä ilmoittaa välittömästi ojitusyhteisölle. 

Salaojien laskuaukot, putket ja muut rakenteet tulee maanomistajan toimesta merkitä ennen kesää ja 

ilmoittaa niistä toimitsijalle.  

Suunnittelusta voi kysyä Markus Sikkilältä. 

markus.sikkila@maveplan.fi 

050 5909 735 

 

Terveisin 

Polvenojan ojitusyhteisön toimitsijat 

Juha, Hannu ja Toivo 


