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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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Hahjärven laskuojan 
kunnostukset
Ojitusten luonnonmukainen 

peruskunnostus Hämeessä –
hankkeessa (OPET) toteutetut 

mallikohteet Padasjoella



Hahjärven laskuojan valuma-
alue, Padasjoki

• Valintaperusteita
- valuma-alueen monipuolisuus

- tarve kuivatuksen parantamiseen 
etenkin Hahjärvi-Lummene välillä

- maanomistajien pieni määrä (25 
kpl) sekä keskeisten 
maanomistajien myönteinen 
suhtautuminen

• Valuma-alueen pinta-ala 8,0 km2. 

• Järvisyys on 7,8 %

• Peltopinta-ala noin 57 ha ja 
peltoprosentti 7,1 %. 

• Ojien pituus valuma-alueella noin 
37,2 km, josta 2,8 km on 2-5 m 
leveää uomaa.
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1. Syrjälän tulvatasanteet 

2. Alhon-Pastilan 

laskeutusallas 

3. Alhonjärven suoalueen 

reunaojan perkaus ja                                                                   

laskeutusallas

Huomioitavaa:
- Alhonjärven 

ympäristötukikohde, 
vähäpuustoinen suo

- Toritunharjun
vedenhankintaan soveltuva 
pohjavesialue

- Hahjärven-Lummenenojan
perkaushankkeen (Tnro 1956) 
ojitusyhteisön 
kunnossapitovelvoite > 
hankkeelle ojitusyhteisön 
hyväksyntä



Kunnostusten toteutus

• Toteutusajankohta: 15.–20.8.2013, 17 h kaivinkonetyötä ja 5.–12.6.2014, 45,5 h 

kaivinkonetyötä

• Kaivukustannukset: yhteensä n 5500 € (sis. alv 24 %), maanomistajat vastasivat puuston 

raivauksista ja tulvatasanteiden kaivumaiden kuljettamisesta

• Urakoitsija: Rantala Timber Oy, kaivinkoneenkuljettajat: Teemu Kiiski (2013) ja Jani Uussilta 

(2014)

• Kone: metsäalustainen Doosan DX160 HD vm. 2009, varustettu leveillä teloilla (1 m), kauhan 

pyörittäjällä sekä pidennetyllä kaivupuomistolla

• Syksyn 2013 kaivuajankohdan runsaiden sateiden vuoksi osa kunnostuksista siirrettiin vuodelle 

2014

• 2013 tehtiin kaksi laskeutusallasta ja perattiin uomaa noin 400 m

• 2014 tehtiin tulvatasanne, laajennettiin laskeutusaltaita ja perattiin uomaa noin 500 m

• Keväällä 2014 kunnostussuunnitelmaa täydennettiin uoman perkauksella 

laskeutusaltaiden välisellä osuudella (virtauksen parantaminen, ojan pohjalle kertyneen 

lietteen poistaminen), koska syksyllä 2013 tehty pelkän suoalueen reunaojan perkaus ei 

parantanut riittävästi uoman vedenjohtokykyä. Kunnostuksesta tehtiin ojitusilmoitus 

Hämeen ELY-keskukseen keväällä 2014.
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1. Syrjälän tulvatasanteet

• Tulvatasanteen pituus 
150 m

• Tasanteen leveys 3 m, 
josta 1,5 m luiskaa (1:3 
kaltevuudessa)

• Kaivumaat levitettiin 
viereiselle pellolle, 
juurakot metsään

• Toteutus 5.6.2014

• Kaivua noin 10 h, 
kaivumaiden siirto 
traktorilla 4 h
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Syrjäläntieltä etelään ennen toimenpiteitä, kevätkuva 
24.4.2013, Iida-Mari Toivonen. Kesäkuva 20.8.2013 Petra 
Korkiakoski

Tasanteen merkinnät 20.5.2014, kuva Petra Korkiakoski



14.11.2017

Syrjäläntieltä pohjoiseen. Kaivun 
valmistuttua 5.6.2014, 2 kk kaivusta 
13.8.2014, 3 vuotta kaivusta 16.8.2017 . 
Kuvat: Petra Korkiakoski



14.11.2017

Syrjäläntieltä pohjoiseen, ennen kaivua. 24.4.2013, 
Iida-mari Toivonen, 20.8.2013, Petra Korkiakoski



14.11.2017

Kaivukuvat 5.6.2014, alhaalla 13.8.2014 ja 16.8.2017. Petra Korkiakoski



14.11.2017

Ennen kaivua 20.5.2014, 5.6.2014, 13.8.2014 ja 16.8.2017



2. Alhon Pastilan laskeutusallas

• Laskeutusaltaan leveys  
7 m, pituus 40 m

• Toteutus 16.8.2013 ja 
laajennus 6.6.2014

• Kaivua n. 7 h

• Kustannukset: 520 € (sis. 
alv 24 %)

• Altaan jälkeen uomassa 
kivikynnys 
(vesitilavuuden 
lisääminen ja virtauksen 
hidastaminen
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24.4.2014, Iida-Mari Toivonen, kaivu 6.6.2014, 16.8.2017, Petra Korkiakoski



3. Alhonjärven reunaojan laskeutusallas

• Alhon Pastilan
laskeutusaltaan jälkeen 
uomaa perattiin noin 
700 

• Alhonjärven suoalueen 
reunaojaan perkauksen 
loppuun tehtiin 
laskeutusallas, jonka 
pituus on 40 m ja 
leveys 5 m

• Toteutus 16.8.2013 ja 
laajennus 12.6.2014
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14.11.2017

Ennen kaivua 15.8.2013, kaivu 9.6.2014, 3 vuotta kaivusta ylä- ja alavirtaan 
kuvattuna 16.8.2017, Petra Korkiakoski


