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peruskuivatustoiminnan tukemisesta annetun asetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2011

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esitte-
lystä,

muutetaan peruskuivatustoiminnan tukemisesta annetun asetuksen (530/1998) 1 §, 2 §:n 1
momentin 2 – 5 kohta, 3, 4 ja 6 §, 8 §, 10 – 12 §, 13 §:n 1 ja 2 momentti, 14 §, 15 §:n 3
momentti, 16 §, 20 – 23 a § sekä 25 §, sellaisina kuin niistä ovat 14 § ja 20 § osaksi
valtioneuvoston asetuksessa 590/2007 sekä 16, 23 ja 23 a § valtioneuvoston asetuksessa
590/2007, seuraavasti:

1 §

Tuen hakeminen

Ojitusyhteisön on haettava peruskuivatus-
toiminnan tukemisesta annetun lain
(947/1997), jäljempänä peruskuivatuslaki,
mukaista rahoitustukea kirjallisella hakemuk-
sella asianomaiselta elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskukselta. Jos ojitusyhteisöä ei
ole perustettu, peruskuivatushankkeen hyö-
dynsaajien tulee tehdä hakemus yhteisesti.
Jos kysymyksessä on kiinteistönmuodosta-
mislain (554/1995) 73 §:ssä tarkoitetun työn
rahoittaminen, hakemuksen voi tehdä myös
jakotoimituksen toimitusinsinööri.

2 §

Hakemukseen liitettävät asiakirjat

Peruskuivatushankkeen rahoitustukihake-
mukseen on liitettävä:

— — — — — — — — — — — — —

2) ojitustoimituksen päätös tai aluehallin-
toviraston lupa, jos nämä ovat vesilain
(587/2011) perusteella tarpeen hankkeen to-
teuttamiseksi;

3) jäljennös hanketta varten perustetun
ojitusyhteisön perustamiskirjasta ja sään-
nöistä tai, jos tällaista yhteisöä ei ole perus-
tettu, hyödynsaajien keskinäinen sopimus
hankkeen toteuttamisesta sekä ilmoitus hank-
keen toimitsijoista;

4) hankkeen rahoitussuunnitelma;
5) muut elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-

keskuksen tarpeellisiksi katsomat tiedot.
— — — — — — — — — — — — —

3 §

Tukipäätös

Rahoitus- tai avustuspäätöksestä on käy-
tävä ilmi, miten peruskuivatuksen tukemi-
sesta annetun lain 6 §:ssä säädetyt ympäris-
tön suojelua ja hoitoa sekä 7 §:ssä säädetyt
hankkeen taloudellisia edellytyksiä koskevat
vaatimukset on otettu huomioon.

4 §

Toimitsijat

Valtion rahoitustuen edellytyksenä on, että
peruskuivatushankkeen hyödynsaajat valitse-
vat yhden tai useamman toimitsijan silloin-



kin, kun hanketta varten ei ole perustettu
vesilaissa tarkoitettua ojitusyhteisöä. Toimit-
sijoille on annettava valtuutus toimia hank-
keen asioissa hyödynsaajia sitovin vaikutuk-
sin.

6 §

Työn aloittaminen

Peruskuivatushankkeen toimeenpanoon
voidaan ryhtyä, kun elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskus on antanut rahoitus- tai
avustuspäätöksen ja kun ojitusyhteisö on an-
tanut 10 §:ssä tarkoitetun sitoumuksen ja
päättänyt hankkeen toimeenpanosta.

8 §

Vahingonkorvausten rahoittaminen

Valtion tukea ei ilman erityistä syytä
myönnetä osakkaalle tai muulle hyödynsaa-
jalle maksettaviin korvauksiin, jotka johtuvat
ojaksi, pientareeksi tai enintään kahden met-
rin levyiseksi suojakaistaksi käytettävästä
maasta taikka kaivumaiden levityksestä ai-
heutuvista haitoista tai kaivojen mahdolli-
sesta kuivumisesta. Valtion tukea ei myön-
netä suojakaistan muodostamisesta johtuviin
korvauksiin, jos tähän maksetaan maatalou-
den ympäristöohjelmien mukaista tukea.

10 §

Hakijan sitoutuminen rahoituspäätöksen
ehtoihin

Rahoituspäätöksen saatuaan hakijan on toi-
mitettava elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskukselle kirjallinen sitoumus peruskuiva-
tuslaissa ja tässä asetuksessa säädettyjen sekä
rahoituspäätöksessä määrättyjen ehtojen nou-
dattamisesta. Jos hakijana on ojitusyhteisö,
sitoumukseen on liitettävä pöytäkirjan ote yh-
teisön kokouksesta, jossa sitoumuksesta on
päätetty.

Jos 1 momentissa tarkoitetun sitoumuksen
antaja laiminlyö sitoumuksen perusteella
kuuluvan velvollisuutensa siten, että se hait-
taa valtiontyön toimeenpanoa, elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskus voi teettää laimin-
lyönnistä aiheutuvat toimenpiteet laiminlyö-

jän kustannuksella. Tätä koskeva määräys on
muiden ehtojen ohella otettava sitoumukseen.

11 §

Osakastyön rakentamisaika

Osakastyö on toteutettava rahoituspäätök-
sessä määrätyssä ajassa. Elinkeino-, liikenne-
ja ympäristökeskus voi erityisistä syistä pi-
dentää tätä määräaikaa ennen sen päättymistä
tehdystä hakemuksesta.

12 §

Avustuksen maksaminen osakastyölle

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
voi maksaa osakastyölle myönnetyn avustuk-
sen joko työn edistymisen mukaan tai sen
jälkeen, kun työ on hyväksyttävällä tavalla
suoritettu.

13 §

Valtiontyön luovuttaminen

Luovutuskokouksessa annetaan selvitys
hankkeen kustannuksista ja luovutetaan
hanke ojitusyhteisölle hoidettavaksi ja kun-
nossapidettäväksi. Kokouksessa on puheoi-
keus kaikilla niillä, joiden etua tai oikeutta
asia saattaa koskea.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk-
sen on ilmoitettava luovutuskokouksen pitä-
misestä hyvissä ajoin ennen kokousta paikka-
kunnalla yleisesti leviävässä sanomalehdessä.
Kokouksesta on lisäksi ilmoitettava ojitusyh-
teisön toimitsijoille ja asianomaisen kunnan
ympäristönsuojeluviranomaiselle vähintään
14 päivää ennen kokousta postitetulla kir-
jeellä.

— — — — — — — — — — — — — —

14 §

Valtiontyön lainaluettelo

Sen jälkeen kun valtiontyö on peruskuiva-
tuslain 11 §:n mukaisesti luovutettu, elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on
selvitettävä hankkeen kustannukset ja laadit-
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tava valtionlainan osalta lainaluettelo, joka
osoittaa kunkin hyödynsaajan maksettavaksi
tulevan lainamäärän ja sisältää muut lainan
maksuunpanossa tarvittavat tiedot. Lain-
aluettelon sisällöstä antaa tarkemmat mää-
räykset asianomainen ministeriö.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk-
sen on lähetettävä lainaluettelo hankkeen toi-
mitsijalle, jonka tulee palauttaa luettelo mah-
dollisine huomautuksineen elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskuksen määräämässä
ajassa.

Peruskuivatuslain 16 §:ssä tarkoitetun pää-
töksen panttivastuusta vapauttamisesta tekee
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Jos
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus tar-
kistaa lainan osittelua peruskuivatuslain 16
§:ssä tarkoitetun kiinteistön osituksen vuoksi
taikka maatilakohtaisesti takaisinperittävien
lainojen osalta muuttaa lainaluetteloa luovu-
tuksen johdosta, elinkeino-, liikenne- ja ym-
päristökeskuksen on korjattava lainaluettelo
ja lähetettävä se hankkeen toimitsijalle ja
Valtiokonttorille.

15 §

Valtionlainan takaisinperiminen

— — — — — — — — — — — — —
Sen estämättä, mitä 2 momentissa sääde-

tään, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
voi päättää, että maataloutta pääelinkeino-
naan harjoittavalle yhtiölle tai muulle yhtei-
sölle tuleva laina peritään takaisin 1 momen-
tin mukaisesti.

16 §

Vuotuismaksujen lykkäys

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
voi hakemuksesta myöntää vuotuismaksujen
suorittamiseen lykkäystä maksuvelvollisesta
riippumattomista syistä aiheutuneiden talou-
dellisten vaikeuksien lieventämiseksi enin-
tään viisi vuotta. Lainan takaisinmaksuaika
pidentyy vastaavasti. Lykkäystä on haettava
kantopäivää edeltävän vuoden loppuun men-
nessä. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kus antaa päätöksen tiedoksi Valtiokontto-
rille.

20 §

Ilmoitus kirjaamisviranomaiselle

Peruskuivatuslain 17 §:n 1 momentissa tar-
koitetun ilmoituksen elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskus. Siinä on mainittava hank-
keen nimi, panttioikeuden kohteena olevan
kiinteistön nimi, rekisterinumero, sijainti-
kunta ja sijaintikylä sekä kiinteistön vastatta-
vana olevan lainan määrä ja korko.

Peruskuivatuslain 17 §:n 5 momentissa tar-
koitetun ilmoituksen panttivastuusta vapaut-
tamisesta tekee Valtiokonttori silloin, kun
laina on täysin maksettu. Muussa tapauksessa
panttivastuusta vapauttamisilmoituksen tekee
asianomainen elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskus.

21 §

Valtion tukea koskevan päätöksen
muuttaminen

Peruskuivatuslain 10 §:ssä tarkoitetun ra-
hoituspäätöksen muuttamisesta päättää elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Hake-
mus rahoituspäätöksen muuttamiseksi on teh-
tävä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kukselle vuoden kuluessa siitä, kun valtion-
työ on luovutettu tai osakastyön koko avustus
tai loppuerä maksettu.

22 §

Kunnossapidon valvonta

Peruskuivatuslain 12 §:ssä tarkoitetun
hankkeen kunnossapitoa ja muiden ojittajalle
kuuluvien velvoitteiden noudattamista valvoo
rahoitusehtojen noudattamisen osalta elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Osak-
kaiden tai muiden hyödynsaajien pyynnöstä
tehtävän kunnossapitotarkastuksen kustan-
nukset peritään sen mukaan kuin asianomai-
nen ministeriö valtion maksuperustelain
(150/1992) periaatteita noudattaen tarkemmin
määrää.
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23 §

Lainan irtisanominen ja avustuksen
takaisinperiminen

Päätös lainan irtisanomisesta tai avustuk-
sen takaisinperimisestä on viipymättä lähetet-
tävä kantoviranomaiselle. Peruskuivatuslain
18 §:n 4 momentin 3 kohdassa tarkoitetussa
tapauksessa Valtiokonttori ilmoittaa elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle lai-
nan irtisanomisesta.

23 a §

Saneerausmenettelyt

Suostumuksen yrityksen saneerauksesta
annetussa laissa (47/1993) tai yksityishenki-
lön velkajärjestelystä annetussa laissa
(57/1993) tarkoitettuun menettelyyn taikka
niitä vastaavaan vapaaehtoiseen laissa säädet-
tyyn menettelyyn antaa elinkeino-, liikenne-

ja ympäristökeskus. Valtiokonttorin on an-
nettava asiasta lausunto elinkeino-, liikenne-
ja ympäristökeskukselle. Lausuntoon tulee si-
sältyä asian käsittelyyn tarvittavat tiedot lai-
nasta tai saamisesta.

25 §

Viivästyskorko

Jos peruskuivatuslaissa ja tässä asetuksessa
tarkoitettuja valtiolle tulevia maksuja ei suo-
riteta määräajassa, voidaan maksamatta jäte-
tystä suorituksesta periä korkolain 4 §:n 1
momentissa säädetyn korkokannan mukaista
viivästyskorkoa kunkin erän erääntymisestä.

Viivästyskoron sijasta voidaan periä 6 eu-
ron suuruinen viivästysmaksu, jos viivästys-
koron määrä jää tätä pienemmäksi.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2012.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2011

Maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen

Vanhempi hallitussihteeri Pekka Kemppainen
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