
OK – Ojat kuntoon
Aloitusseminaari 4.5.2017

Petra Korkiakoski, HAMK



Ohjelma
9.00 Avaus ja hankkeen esittely (Petra Korkiakoski ja Teea Niskanen, HAMK)

9.30 Peruskuivatuksen ja metsäojitusten taustaa, nykytilanne ja tulevaisuuden näkymät 

Hämeessä (Petra Korkiakoski, HAMK ja Samuli Joensuu, Tapio Oy)

10.00 Vesienhoidon toimenpiteiden ja ojitusyhteisön velvoitteiden yhteensovittaminen (Elina Laine, 

Hämeen Ely-keskus/HAMK)

10.15 Ojitushankkeiden rahoitus

- maataloudessa (Jaana Ojala-Järvi, Hämeen Ely-keskus)

- metsätaloudessa (Miriam Stenvall, Suomen metsäkeskus)

11.00 Tauko

11.15 Valuma-alueajattelu maankuivatuksessa, valuma-alueen toimijat ja maankäyttö (Mikko 

Ortamala, Etelä-Suomen Salaojakeskus)

11.45 Ojitusyhteisöjen ja metsänomistajien aktivointi pilottivaluma-alueilla (Mikko Ortamala, Etelä-

Suomen Salaojakeskus, Lauri Laaksonen, Metsänhoitoyhdistys Kanta-Häme ry)

12.15 Lopetus
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Ojat kuntoon -hanke

• Toteutusaika: 1.11.2016 - 31.12.2019

• Toiminta käynnistyi helmikuussa 2017

• Hankealue: Kanta- ja Päijät-Häme

• Toteuttajat: 
• Hämeen ammattikorkeakoulu
• 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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Taustaa

• Maa- ja metsätalouden ojitusten kunnossapidolle on tarvetta
• Suurin osa kuivatushankkeita toteutettu ennen 1970-luvun loppua, umpeenkasvun, 

liettymisen ja peltojen painumisen myötä kunnossapidon tarve

• Toimintaympäristön muutokset
• Valtion rooli muuttunut kuivatushankkeiden toteuttajasta rahoittajaksi ja  neuvojaksi

• Vesiensuojelun näkökulmien korostuminen, vesistöjen virkistyskäytön 
lisääntyminen

• Lainsäädännön ja ohjeistusten muutokset lisänneet koulutustarvetta

• Hankkeen suunnittelu aloitettiin vuosina 2012-2014 toteutetun OPET –
Ojitusten luonnonmukainen peruskunnostus Hämeessä –hankkeen 
loppupuolella

• Edelleen tarvetta tiedonvälitykselle, uudistuneen lainsäädännön ja ohjeistusten 
jalkauttaminen

• Maanomistajien ja ojitusyhteisöjen tavoittaminen haasteellista

• Vanhojen ojitushankkeiden tietojen saatavuuden parantaminen

• Miten vesiensuojelurakenteita tulisi hoitaa? Tarve ohjeistukseen maanomistajille
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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.

Hankkeen avulla

• kannustetaan maanomistajia ja ojitusyhteisöjä toteuttamaan ojien kunnostushankkeita sekä ymmärtämään 

kuivatuksen merkitys ja taloudellinen kannattavuus  

• tallennetaan paikkatiedoksi ojitusyhteisöjen kunnossapitovastuulla olevat uomat ja vanhojen 

kuivatushankkeiden tiedot eli parannetaan kuivatuksen ja vesiensuojelun infrastruktuuria kaikkien käytettäväksi

• lisätään maa- ja vesirakentamisen suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden ammattitaitoa peruskuivatuksen 

suunnittelussa ja toteutuksessa, jotta ojien kunnostuksilla saavutetaan tavoitellut hyödyt

• tuotetaan ohjeistusta, neuvontaa ja esimerkkejä olemassa olevien vesiensuojelurakenteiden hoitoon ja 

kunnossapitoon, jotta maanomistajat ja ojitusyhteisöt voivat hoitaa rakenteita kustannustehokkaasti ja niiden 

vesiensuojelullisen toiminnan varmistaen

• edistetään luonnonmukaista vesirakentamista, tulvasuojelua ja luonnon monimuotoisuutta peruskuivatustöissä

• lisätään eri toimijoiden ja organisaatioiden yhteistyötä ojitus- ja ojien kunnossapitohankkeissa vesien tilan 

parantamiseksi ja luonnon monimuotoisuuden huomioon ottamiseksi 
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Kohderyhmät

Hankkeen kohderyhminä ovat 

• maanviljelijät ja metsänomistajat, 

• ojitusyhteisöt, 

• ojitushankkeiden sekä valuma-aluekunnostusten suunnittelijat, 

• maanrakennus- ja metsäkoneurakoitsijat, 

• viranomaiset, 

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

• tutkimus- ja koulutusorganisaatiot

• vesiensuojeluyhdistykset

• luonnonvara- ja ympäristöalojen opiskelijat

4.5.20176



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 
(HAMK)

• Järjestetään eri kohderyhmille tiedotus- ja 
seminaaripäiviä sekä maastokäyntejä: 
• 8-10  päivää, 

• tavoitteena 100-150 osallistujaa

• Laaditaan verkko-opetukseen sopivaa materiaalia

• Ojat kuntoon –uutiskirje, ilmestyy 4-5 kertaa 
vuodessa

• Nettisivut, Facebook, osallistuminen tapahtumiin
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2. Vanhojen ojitushankkeiden 
digitointi (HAMK)

• Digitoidaan Kanta- ja Päijät-Hämeen vanhat 
ojitushankkeet paikkatietoaineistoksi. 

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

• Digitointi aloitetaan vesienhoidon 
näkökulmasta keskeisiltä valuma-alueilta

4.5.20179



3. Ojitusyhteisöjen ja metsänomistajien 
aktivoiminen 2-4 pilottialueella (ESSK, 
Mhyt)

Toimenpiteet koko hankkeen aikana

• Valitaan 2-4 pilottialuetta, joiden ojitusyhteisöt 
selvitetään, ja niiden toiminta aktivoidaan.

• Alueiden peruskuivatustarve selvitetään ja niille 
tehdään peruskuivatussuunnitelmat 
luonnonmukaisen vesirakentamisen 
menetelmiä soveltaen. 

• Maanomistajille tarjotaan tilakohtaista 
neuvontaa perus- ja paikalliskuivatuksen sekä 
kunnostusojitusten kehittämiseen. 
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4. Vesiensuojelurakenteiden 
kunnossapidon ohjeistus ja pilottikohteet

• Selvitys vesiensuojelurakenteiden 
kunnossapidon hyvistä käytänteistä: raportti 
(Tapio, HAMK)

• Vesiensuojelurakenteiden kunnossapidon 
pilotointi: 2-4 kohdetta (Mhyt)

• Ohjeistus vesiensuojelurakenteiden 
kunnossapitoon: tiiviit ohjekortit tai opasvihko 
(TAPIO, HAMK)
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Kiitos!

• Hankkeen nettisivut: www.hamk.fi/ojatkuntoon

• Facebook: www.facebook.fi/ojatkuntoon

• Tulossa: 
• bussiretki Loviisanjoen valuma-alueelle 7.6. ja vierailu Uponorin tehtaalla
• 2. uutiskirje kesäkuussa
• Vesistökunnostusverkoston vuosiseminaarin posterinäyttely 13.6.

Yhteystiedot:

Petra Korkiakoski, 

Projektipäällikkö, HAMK

p. 050 4431 229

email etunimi.sukunimi@hamk.fi
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