
Peltojen ja metsien vesitalous 
hallintaan – 24.10.2017

OHJELMA

12.00 Tilaisuuden avaus

- Ojat kuntoon –hanke: Petra Korkiakoski, Hämeen ammattikorkeakoulu

- PyhäVesi –hanke: Mirva Ketola, Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö

12.20 Peltojen vesitalous hallintaan: Mikko Ortamala, Etelä-Suomen Salaojakeskus

12.50 Metsäojitukset ja metsätalouden vesiensuojelu: Samuli Joensuu, Tapio Oy

13.10 Vesiensuojelu Päijät-Hämeen kunnostusojitushankkeissa: Jyrki Mäkiranta,

Metsänhoitoyhdistys Päijät-Häme ry

13.20 Ojituksesta ilmoittaminen ja peruskuivatuksen rahoitus: Jaana Ojala-Järvi, 

Hämeen ELY-keskus

13.40 Maanomistajan puheenvuoro: Kari Känkänen 

13.50 Maastokohteen esittely: Matti Kotakorpi, Lahden ympäristöpalvelut

14.00 Kahvi

14.30 Maastokäynti: Sammalsillansuon kosteikko 

16.00 Tilaisuus päättyy



OK – Ojat kuntoon
Hankkeen esittely

Nastola, 24.10.2017



Ojat kuntoon -hanke

• Toteutusaika: 1.11.2016 - 31.12.2019

• Hankealue: Kanta- ja Päijät-Häme

• Toteuttajat: 
• Hämeen ammattikorkeakoulu (päätoteuttaja)
• Etelä-Suomen Salaojakeskus
• Metsänhoitoyhdistys Kanta-Häme ry
• Metsänhoitoyhdistys Päijät-Häme ry
• Tapio Oy

• Rahoitus: Manner-Suomen maaseudun 
kehittämisohjelma 2014-2020
• tiedonvälityshanke
• myöntäjä Hämeen ELY-keskus
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Tavoitteet

Ojat kuntoon -hankkeessa 

parannetaan neuvonnalla, 

ojitusyhteisöjen aktivoinnilla sekä 

paikkatietoaineiston kehittämisellä 

maa- ja metsätalouden 

peruskuivatuksen tehokkuutta ja 

edistetään kokonaisvaltaista 

valumavesien hallintaa sekä 

luonnonmukaisen peruskuivatuksen 

menetelmien käyttöä.
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Kohderyhmät

Hankkeen kohderyhminä ovat 

• maanviljelijät ja metsänomistajat, 

• ojitusyhteisöt, 

• vesiensuojeluyhdistykset

• ojitushankkeiden sekä valuma-aluekunnostusten 
suunnittelijat, 

• maanrakennus- ja metsäkoneurakoitsijat, 

• viranomaiset, maa- ja metsätalouden neuvonta- palvelu- ja 
edistämisorganisaatiot,

• tutkimus- ja koulutusorganisaatiot

• luonnonvara- ja ympäristöalojen opiskelijat
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Osatehtävät

1. Peruskuivatuksesta sekä 
kunnostusojituksesta tiedottaminen

2. Vanhojen ojitushankkeiden digitointi 

3. Ojitusyhteisöjen ja metsänomistajien 
aktivoiminen 2-4 pilottialueella

4. Vesiensuojelurakenteiden kunnossapidon 
ohjeistus ja pilottikohteet
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1. Peruskuivatuksesta sekä 
kunnostusojituksesta tiedottaminen

• Järjestetään eri 
kohderyhmille tiedotus-
ja seminaaripäiviä sekä 
maastokäyntejä

• Laaditaan verkko-
opetukseen sopivaa 
materiaalia

• Ojat kuntoon –uutiskirje

• Nettisivut, Facebook, 
blogi, osallistuminen 
tapahtumiin
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2. Vanhojen ojitushankkeiden digitointi

• Digitoidaan Kanta- ja Päijät-
Hämeen vanhat 
ojitushankkeet 
paikkatietoaineistoksi

• Tavoitteena parantaa vanhojen 
ojitushankkeiden tietojen 
saatavuutta (ojitusyhteisöjen 
kunnossapitovelvoite, 
vesiensuojeluhankkeet)

• Digitointi aloitettiin 
vesienhoidon näkökulmasta 
keskeisiltä valuma-alueilta

• Valmistui hankkeen osalta 
heinäkuussa 2017, työ jatkuu 
Hämeen ELY-keskuksessa
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3. Ojitusyhteisöjen ja metsänomistajien 
aktivoiminen 2-4 pilottialueella

• Selvitetään alueiden ojitusyhteisöt ja pyritään 
aktivoimaan niiden toiminta, tarjotaan 
neuvontaa maanomistajille

• Tarjotaan metsänomistajille tietoa suometsien 
hoidosta ja kunnostusojituksesta

• Alueiden peruskuivatustarve selvitetään ja niille 
tehdään peruskuivatussuunnitelmat 
luonnonmukaisen vesirakentamisen 
menetelmiä soveltaen. 
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4. Vesiensuojelurakenteiden 
kunnossapidon ohjeistus ja pilottikohteet

• Selvitys 
vesiensuojelurakenteiden 
kunnossapidon hyvistä 
käytänteistä

• Vesiensuojelurakenteiden 
kunnossapidon pilotointi: 
suunnitellaan ja 
toteutetaan 2-4 kohdetta 

• Ohjeistus 
vesiensuojelurakenteiden 
kunnossapitoon: ohjekortit 
tai opasvihko
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Kiitos!

• Hankkeen nettisivut: www.hamk.fi/ojatkuntoon

• Facebook: www.facebook.fi/ojatkuntoon

• Blogi: https://blog.hamk.fi/ojatkuntoon

• Ojat kuntoon -uutiskirje 4-5 kertaa vuodessa > 
tilaa hankkeen nettisivuilta!
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