
Vuolujoella 
kuohuu – valuma-
aluekunnostuksen 

infotilaisuus 
28.10.2021 

18 - 20



• 18.00 Kahvitarjoilu

• 18.10 Miten OO - Opitaan ojista -hanke voi auttaa Vuolujoen valuma-alueella? Henrik Lindberg, 
HAMK

• 18.20 Hämeen ELY-keskuksen rahoitustietoisku

• 18.25 Vesiensuojelua Hauhon vesistöillä ja tulevaisuuden tavoitteet, Timo Karttunen pj Pro 
Hauhonselkä

• 18.35 Kokonaisvaltaisen vesienhallinnan suunnittelu, Mikko Ortamala, Etelä-Suomen 
Salaojakeskus /  Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry

• 19.05 Maan kasvukunnon arviointi, mitä peltokäynnillä tehdään, Terhi Mäkilä, ProAgria Etelä-
Suomi

• 19.20 Metsätalouden mahdollisuudet vesienhallinnassa, Samuli Joensuu, Tapio

• 19.50 Kysymyksiä ja vapaata keskustelua

• 20.00 Tilaisuus päättyy



Miten OO - Opitaan ojista -hanke voi auttaa 
Vuolujoen valuma-alueella? 
• Toteutusaika: 1.3.2021 – 15.11.2022

• Kokonaiskustannukset: 226 840 €

• Rahoittaja: Maa- ja metsätalousministeriö, Ympäristöministeriö ja Pohjois-PohjanmaanELY-keskus

• Toteuttaja: Hankkeen päätoteuttajana on Hämeen ammattikorkeakoulu ja tuensiirtokumppaneina Etelä-
Suomen Salaojakeskus/Kokemäen Vesistön Vesiensuojeluyhdistys ry, ProAgria Etelä-Suomi ry., 
Metsänhoitoyhdistys Kanta-Häme, Metsänhoitoyhdistys Päijät-Häme sekä Tapio Oy.

• Kohderyhmä: Vesiensuojeluyhdistykset, suunnittelijat, urakoitsijat, neuvonta- ja edistämisorganisaatiot 
sekä viranomaiset.



Tavoitteet
• Hankkeen tarkoituksena on parantaa neuvonnalla, koulutuksella ja

yhteistyöllä Hämeen peruskuivatuksen etenemistä sekä edistää sen

yhteydessä tulva- ja vesiensuojelua ja monimuotoisuutta luonnonmukaisen

vesirakentamisen keinoin. 

• Hanke laatii listan Kanta- ja Päijät-Hämeen

kiireellisimmistä suunniteltavista valuma-alueista, valitsee niistä

pilottivaluma-alueen ja tekee sinne yleissuunnitelman, viestii ja tuottaa

koulutusmateriaalia monipuolisesti valuma-aluekohtaisesta suunnittelusta

sekä dokumentoi kokemuksensa toimintamalliksi. 



• Lisäksi hankkeessa

kannustetaan neuvonnalla sekä tila- ja lohkokohtaisilla suunnitelmilla 
alueen

maanomistajia vesienhallinnan ja hiilensidonnan kannalta edullisiin

viljelytapoihin ja metsänhoitomenetelmiin.



Lista valuma-alueista, 
joilla kohdennetut suunnitteluhyödyt olisivat 
suurimmat
• Hanke laatii eri toimijoiden kanssa yhteistyönä listan Kanta- ja Päijät-

Hämeen niistä noin 10-20 potentiaalisesta valuma-alueista, joiden 
suunnittelu olisi tarpeellisinta lähitulevaisuudessa.

• Listan laadinnassa otetaan huomioon kuivatustarve ja taloudelliset 
hyödyt, tulva- ja vesiensuojelullinen tarve ja suunnittelulla saavutettavat 
hyödyt, alueen suunnittelun mielekkyys (koko, maanomistussuhteet, 
ojitusyhteisön toimivuus, muut käytännön seikat) sekä suunnittelun 
kustannusarvio. 

• Lista hyödyttää tulevaisuuden hankkeiden ja mahdollisten tukien 
kohdentamista, parantaen alueen vesienhallinnan kustannustehokkuutta.



Pilottikohteen valinta ja suunnittelu

• Hanke kehittää alueellista koordinaatiota ja valitsee pilottivaluma-
alueen Kanta- tai Päijät-Hämeen alueelta yhdessä viranomaisten ja 
muiden toimijoiden kanssa laaditun alueellisen listan pohjalta. 

• hanketoimijat kokoavat alueeseen liittyvät aineistot ja ovat 
yhteydessä tarvittaviin sidosryhmiin, minkä jälkeen aloitetaan 
suunnittelu hankealueella järjestettävällä yleisötilaisuudella ja 
maastotarkasteluilla. 



• Hankkeen toimijat tekevät alueelle suunnitelmaluonnoksen, jossa 
hyödynnetään olemassa olevia paikkatietoaineistoja sekä valuma-
alueella sovellettavia suunnittelutyökaluja. 

• Suunnitelman syntymisen eri vaiheet sekä suunnittelutyökalujen 
käyttö demonstroidaan webinaarien avulla.

• Lopputuloksena tuotetaan kokonaisvaltainen valuma-alueen 
vesienhallintasuunnitelma. 



Maan kasvukunnon ja hiilensidonnan 
edistämiseen liittyvä pilotointi

• Pilottialueella laaditaan tilakohtaisia hiilien sidontaan ja maan 
kasvukunnon parantamiseen tähtääviä suunnitelmia vesienhallinta 
ja luonnon monimuotoisuus huomioiden



Toimintamalli

• Toimintamallissa laaditaan hankkeen kokemuksia hyödyntäen 
yksityiskohtainen kuvaus siitä, keitä samalla valuma-alueella olevia 
toimijoita pitää suunnittelussa osallistaa, miten ja millaista 
yhteistyötä heidän tulisi tehdä ja millaiseen lopputulokseen päästä. 



Hankkeen lopputuotokset

• selvityksen potentiaalisista lähitulevaisuudessa suunniteltavista 
valuma-alueista

• selvityksestä on apua viranomaisille jatkohankkeiden ja toimenpiteisiin 
liittyvien rahoitusten kohdentamiseen

• 5-10 webinaaria ja maastoretkeilyä valuma-aluekohtaisen 
suunnittelun eri vaiheista ja teemoista



• Valuma-aluesuunnittelun toimintamallin kuvaus (tarinakartta), joka 
sisältää mm

• valuma-aluesuunnittelun edut ja hyödyt

• valuma-aluesuunnitteluun osallistuvat toimijat ja asianosaiset

• esimerkkejä siitä miten maa- ja metsätalouden suunnitteluyhteistyötä voitaisiin 
parantaa

• soveliaan valuma-aleen valinnan perusteet 

• suunnitteluun tarvittavat/sitä hyödyttävät aineistot

• mitä työkaluja suunnitteluun on käytettävissä

• valuma-aluesuunnittelun vaiheet

• valuma-aluesuunnitelman sisältö

• valmiin pilottisuunnitteluvaluma-alueen suunnitelman




