
Peruskuivatuksen taustaa, 
nykytilanne ja tulevaisuuden 

näkymiä Hämeessä

Ojat kuntoon -seminaari 4.5.2017
Petra Korkiakoski, HAMK



Esityksen sisältö

• Maankuivatuksen käsitteitä

• Maatalouden peruskuivatuksen 
taustaa

• Peruskuivatuksen 
toimintaympäristön muuttuminen

• Tulevaisuuden haasteita ja 
mahdollisuuksia

24.5.2017



Maankuivatuksen käsitteitä
• Ojitus: Vesilain (587/2011) määritelmän mukaan ojitus tarkoittaa ”maan kuivattamiseksi 

taikka muunlaisen alueen käyttöä haittaavan veden poistamiseksi toteutettavaa:

1) ojan tekemistä;

2) ojan, noron tai puron suurentamista tai oikaisemista; sekä

3) sellaista noron tai puron perkaamista, johon ei sovelleta 6 luvun säännöksiä.” 
(vesilain luku 6 koskee keskivedenkorkeuden pysyvää muuttamista)

• Peruskuivatus =  Maan kuivattamiseksi suoritettavat valtaojien perkaukset, purojen 
virtausolosuhteiden parantaminen ja pienehköt pengerrykset. Peruskuivatus on edellytys 
toimivalle paikalliskuivatukselle.

• Peruskorjaus = peruskuivatushanke, jolla aiemmin toteutettu ojitus uusitaan kokonaan 
tai merkittäviltä osiltaan

• Kunnossapito: Ojan kunnossapidolla tarkoitetaan laajuudeltaan suppeita, vanhan 
ojitussuunnitelman mukaisia toimenpiteitä. Ojituksen hyödynsaajalla tai hyödynsaajilla 
on oikeus ja velvollisuus pitää oja kunnossa. Jos ojitushanketta varten on perustettu 
ojitusyhteisö (vanhassa vesilaissa ojitusyhtiö), sillä on velvollisuus kunnossapitoon.

• Paikalliskuivatus = Piiri-, sarka- ja salaojitus sekä pellon pinnan muotoilu

• Kunnostusojitus = Metsätalouden termi, vanhojen metsäojien perkaus, voi sisältää 
myös täydennysojia
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Oja, noro, puro vai joki?
Oja ja valtaoja

- Kaivettu uoma, jonka tarkoituksena johtaa vesi 
pois kuivatettavalta alueelta

- Valtaojalla tarkoitettaan ojaa, johon johdetaan 
piiri-, sarka- ja salaojista tulevat vedet

Noro

- Puroa pienempi vesiuoma, ei ole vesistö

- Ei pysyvää virtausta läpi vuoden, kalankulku ei 
ole merkittävässä määrin mahdollista

- Valuma-alue alle 10 km2

- Luonnontilaisen, muualla kuin Lapin 
maakunnassa sijaitsevan noron luonnontilaa ei 
saa vaarantaa 

Puro

- Jokea pienempi virtaavan veden vesistö

- Valuma-alue 10-100 km2

- Puron valuma-alue voi olla myös alle 10 km2, 
mikäli siinä virtaa jatkuvasti vettä ja kala voi 
kulkea

- Puron suurentaminen, oikaiseminen tai perkaus 
käsitellään ojituksena, mikäli samalla ei muuteta 
pysyvästi keskivedenkorkeutta

- Myös perattu puro on vesistö

Joki

- Virtaavan veden vesistö, jonka valuma-alue on 
vähintään 100 km2

4.5.2017

Lähde: Maankuivatuksen ja kastelun suunnittelu (2. päivitetty painos) 
Ympäristöhallinnon ohjeita 4/2015. http://hdl.handle.net/10138/156521
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Peruskuivatushankkeiden 
toteutus
• Lähtökohtana ojitushankkeissa on, että maanomistajalla on oikeus 

ojittamiseen viljelys- tai metsämaan kuivattamiseksi taikka 
muunlaisen alueen käyttöä haittaavan veden poistamiseksi.

• Ojituksesta on tehtävä ilmoitus valtion valvontaviranomaiselle 
(alueellinen ELY-keskus) 60 vrk ennen ojituksen toteuttamista, 
ellei kyseessä ole vähäinen ojitus

• Valtion tuella tehtyihin peruskuivatushankkeisiin perustettu on 
yleensä perustettu ojitusyhteisöt (vanhassa vesilaissa ojitusyhtiö)

• Ojitusyhteisön tehtävänä ojituksen kunnossapito, osakkaina ovat 
hyötyä saavat kiinteistöt

• Ojituksesta säädetään Vesilain (587/2011) luvussa 5

• Lisätietoa ojitushankkeen toteutuksesta: Ojat kuntoon 
luonnonmukaisin menetelmin –opas: http://urn.fi/URN:ISBN:978-
951-784-626-4
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Miksi peltoja kuivatetaan?

• Maanviljely Suomessa edellyttää toimivaa peruskuivatusta, joka 
mahdollistaa paikalliskuivatuksen (yleensä salaojilla)

• Suomessa peltojen kuivatuksen on oltava tehokkaampaa kuin 
monissa muissa maissa, koska

- kasvukausi on lyhyt
- lumien sulamisvedet on johdettava pois viljelymailta tehokkaasti
- sadanta jakautuu kasvukaudella epäedullisesti
- peltomaiden vedenläpäisykyky on huono 
- turvemaita on runsaasti

• Vesitalouden säädöllä 
- maksimoidaan kasvien kasvu
- torjutaan hapenpuutetta
- varmistetaan pellon kantavuus ja maan hyvä rakenne (maan kuohkeus ja 

kosteustila edullisimmillaan, kun puolet huokostilasta on veden 
täyttämää)
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Ojitettu pelto- ja puutarha-ala 
Hämeessä vuonna 2013

• Avo-ojitettu ala 12 300 ha
• 7 % käytössä olevasta maatalousmaasta

• Ojituksen kunnostus tai täydennys tarpeen 5 200 ha 
• 40 % avo-ojitetusta alasta

• Ojittamaton ala, jolla ojitus tarpeen 2 700 ha

• Salaojitettu ala 149 000 ha
• 80 % käytössä olevasta maatalousmaasta

• Salaojituksen kunnostus tai täydennys tarpeen 12 400 ha

• Säätösalaojitettu ala 1000 ha

• Lähde: SVT: Tike, Maatalouden rakennetutkimus 
http://stat.luke.fi/viljelysmaan-hoito-ja-kastelu
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Pelto ja puutarha-alan ojitus alueittain vuonna 2013

Lähde: http://stat.luke.fi/viljelysmaan-hoito-ja-kastelu
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Peruskuivatushankkeet 
Hämeessä
• Suurin osa pelloista peruskuivatettu vähintään 

kertaalleen

• Valtaosa peruskuivatushankkeista toteutettu ennen 
1970-luvun loppua 

• Kunnossapidon ja peruskorjauksen tarve

• Valtion tukemia peruskuivatushankkeita Hämeen ELY-
keskuksen ojitusarkistossa noin 1400 nimikettä

• Ojitushankkeita toteutetaan vuosittain
• Suomessa 70-100 kpl

• Peruskuivatusavustusta myönnetään vuositasolla
• Suomessa 2 500 000 € (2016 MAKERA tilinpäätös)
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Toimintaympäristön muutoksia

4.5.2017

• Maatalouden rakennemuutos 
• Tilakokojen kasvu, tilojen lukumäärän vähentyminen, vuokraviljelyn lisääntyminen

• Maatalousmaan määrässä ei merkittäviä muutoksia, 1970-luvun alussa 2,4 milj. 
ha, 2012 2,3 milj. ha

• Markkinatuoton osuus maatalouden kokonaistuotosta vähentynyt ja tukien osuus 
kasvanut EU-jäsenyyden myötä

• Ilmastonmuutos
• Lumipeitteisen ajan lyhentyminen
• Muutokset sateiden ajoittumisessa ja intensiteetissä

• Kesän kuivat jaksot

• Tulvat kasvukauden ulkopuolella > haaste vesistökuormituksen hallinnassa ja 
ravinteiden huuhtoutumisessa

• Vesien- ja ympäristönsuojelun merkitys kasvanut
• Ojituksen aiheuttaman ravinne- ja kiintoainekuormituksen hallintaan kiinnitettävä 

huomiota
• Ympäristönäkökulmien huomioiminen tullut mukaan lainsäädäntöön ja rahoituksen 

ehtoihin

• Luonnonmukaisen peruskuivatuksen menetelmät osaksi ojitusten kunnostamista
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Valtion roolin muuttuminen

• Valtio on hoitanut peruskuivatushankkeet ”avaimet käteen –
periaatteella” maanviljelyspiirien perustamisesta (1883) 
lähtien aina 1990-luvulle saakka

• Suunnittelu, sopimukset, rahoitus, toteutus, valvonta

• 1990-luvun aikana valtio luopui kunnossapidon valvonnasta 
ja hankkeiden toteutuksesta

• 2000-luvulla on luovuttu myös suunnittelusta

• 2010-luvulla korkotukilainojen myöntämisestä 
peruskuivatushankkeille

• Nykyisin ELY-keskukset myöntävät peruskuivatusavustusta 
ja antavat neuvoja 

• Tulevaisuudessa resurssit vähenevät ja toimintoja 
keskitetään
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Peruskuivatuksen 
tulevaisuuden näkymiä
• Rahoitustuki siirtymässä maakuntiin

• Neuvonta ja ohjaus siirtymässä 
neuvontaorganisaatioille ja palveluntuottajille

• Ojitustoimitukset jäävät valtiolle

• Pienet ojakiistat kunnille tai maakuntahallinnolle

• Laillisuusvalvonta valtiolle

• Tehtäviä keskitetään valtakunnallisesti, saatavuus 
etääntyy

• Tarve kuivatukselle säilyy
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Peruskuivatuksessa 
mahdollisuuksia uusille toimijoille
• Valuma-aluetason suunnittelu, 

kokonaisvaltaiseen 
vesienhallintaan ja maan 
kasvukunnon parantamiseen 
liittyvä neuvonta

• Ojitukseen liittyvä asiantuntija- ja 
suunnittelupalvelu muun 
liiketoiminnan lisänä

• Ojitusisännöinti > ojitusyhteisöjen 
asioiden hoitaminen, neuvonta, 
ohjaus, viranomaisyhteistyö

• Hankerahoituksen hyödyntäminen 
vesiensuojelurakenteiden 
toteutuksessa 
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Kiitos!

• Hankkeen nettisivut: www.hamk.fi/ojatkuntoon

• Facebook: www.facebook.fi/ojatkuntoon

• Materiaalia ojituksesta ja luonnonmukaisesta peruskuivatuksesta: www.hamk.fi/opet > Materiaalit

Lähteet: 

Maankuivatuksen ja kastelun suunnittelu. Järvenpää L., Savolainen M.Ympäristöhallinnon ohjeita 4/2015. 

Seminaariesitys 30.3.2017, Ari Sallmén: http://www.ymparisto.fi/download/noname/%7B94C890CB-C6D8-4BB0-BD91-
44A9FA869772%7D/126693

LUKE, Viljelysmaan hoito ja kastelu 2013. SVT: Tike: Maatalouden rakennetutkimus http://stat.luke.fi/viljelysmaan-hoito-ja-
kastelu

Ojat kuntoon luonnonmukaisin menetelmin. Toivonen I-M., Korkiakoski P. 2014. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-784-626-4

Yhteystiedot:

Petra Korkiakoski, 

Projektipäällikkö, HAMK

p. 050 4431 229

email etunimi.sukunimi@hamk.fi
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