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Valuma-aluekunnostusten suunnitteluprosessi, Kansallinen toimintamalli
(NutrinFlow ja WaterDrive-hankkeet)+(Sääski-, Opitaan ojista- ja LOIKU-hankkeet)

Mainostoimisto Kuke. Menetelmiä ravinteiden ja vedenpidättämiseksi osana kokonaisvaltaista 
pellonkuivatusta. Granholm, K., E. Lundström, H. Äijö, M. Ortamala, S. Manninen-Johansen & S. Mäkelä 
(2018)

1. Riskialuekartoitukset. Toteutetaan riskialuekartoitus kuormittavimpien ja 

vajaatuottoisimpien viljelyalueiden selvittämiseksi lähtöaineistoselvitysten avulla, 
mallintamalla sekä tehdään muut alkukartoitukset ja aineistojen koonti.

2. Kohdentaminen ja kohdealue valinnat. Valitaan kunnostettavat valuma-

alueet ja vesistöt. Kunnostuksia aletaan toteuttaa järjestelmällisesti alueittain.

3. Viestintä. Keskustellaan akuuteimpien ongelma-alueiden maanomistajien 

kanssa ongelmista. Selvitystyössä voidaan käyttää hyväksi vanhoja ELY-keskuksilla tai 
maakunta-arkistoissa olevia ojitusyhteisöjen aineistoja sekä salaojarekisterin 
salaojakarttoja. Tiedotetaan ojitusyhteisöä / osakaskuntaa / suojeluyhdistystä,  jonka 
jälkeen järjestetään tarvittaessa laajempi alueellinen tiedotus.

4.Maastokartoitus. Suunnittelijat tekevät maastomittaukset yhdessä 

maanomistajien kanssa (kuivatustarvekartoituksen, nykytilaselvityksen ja selvitykset 
mahdollisuuksista vesiensuojelurakenteiden toteuttamiselle sekä muille tarvittaville 
toimenpiteille, kuten kalataloudellisille kunnostuksille, virkistysarvojen 
parantamiselle, sisäisen kuormituksen vähentämiselle ja niin edelleen).

5. Paikallisten toimijoiden päätökset. Tarvittavien kartoitusten ja 

alkuselvitysten jälkeen aktivoitu päättävä toimielin, kuten ojitusyhteisö, osakaskunta 
tai suojeluyhdistys päättää niiden toimenpiteiden toteuttamisesta, joita kunnostus 
edellyttää.

6. Suunnitelmien laadinta. Laaditaan lopulliset suunnitelmat, tehdään 

tarvittavat viranomaisselvitykset, haetaan luvitusta ja rahoitus sekä kilpailutetaan 
urakoitsija.

7. Toteutus. Suoritetaan huolellisesti maastoon merkinnät kuten 

merkintäpaalutukset ja huolehditaan asianmukaisesta valvonnasta ja työn 
suorittamisesta suunnitelmien ja lupamääräysten mukaisesti. 

8. Hoito ja kunnossapito.  Laaditaan laajempi alueellinen 

toimenpidesuunnitelma ja hoitosuunnitelma jatkotoimenpiteiden mahdollistamiseksi 
ja rahoittamiseksi sekä rakenteiden huollon ja kunnossapidon turvaamiseksi 
tulevaisuudessa. 

Sisäisen kuormituksen hallinta

1. Toimiva ojitus ja 
maanrakenne



Aineistoa tuottavat:
EPO - Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
ESA - Etelä-Savon ELY-keskus
HAM - Hämeen ELY-keskus
KAI - Kainuun ELY-keskus
KAS - Kaakkois-Suomen ELY-keskus
LAP - Lapin ELY-keskus
PIR - Pirkanmaan ELY-keskus
POK - Pohjois-Karjalan ELY-keskus
POP - Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
POS - Pohjois-Savon ELY-keskus
UUD - Uudenmaan ELY-keskus
VAR - Varsinais-Suomen ELY-keskus

Ojitusyhteisöt kartalla (ArcGIS)

https://www.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=fded484a1186492eb85e869c084
ad77f

https://www.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=fded484a1186492eb85e869c084ad77f
















Ojitusyhteisön kokouksessa päätetään toteutettavista toimenpiteistä. Päivitetään ojitusyhteisön säännöt, 
osakasluettelo, osittelu, valitaan toimitsijat, päätetään rahoitushakemuksesta, päätetään tilin avaamisesta  



Kuivatusjyvä sekä maanarvojyvä
vanhasta osittelusta

Kuvion pinta-ala*maanarvojyvä*
Kuivatusjyvä = kuvion muunnettu 
hyötyala

Tilan muunnettu hyötyala / 
Kuivatuskunnan muunnettu 
Hyötyala = tilan osuusprosentti 

Tavoitteena oikeudenmukainen 
maksuosuus. Ei tehdä kokonaan 
uusiksi suuren työmäärän vuoksi.
Pitäisi määrittää uudelleen 
korkeustasot sekä maanarvot.
Ei takaa parempaa lopputulosta.
Tehdään tarvittaessa.



Pasi Valkama, SYKE

Kuormitus = kuormituslähde, mikä saa sen irti ja kuljettava voima?







Etukäteisselvitykset ja alkukartoitus

Ilmakuvista ja korkeusmalleista voimme havaita

ongelmalliset alueet, joilla on toimenpidetarve.



Maaperäkartat ja korkeusmallit

(©MAANMITTAUSLAITOS/MML/06102017)



https://kartta.paikkatietoikkuna.fi/



https://kartta.paikkatietoikkuna.fi/



https://kartta.paikkatietoikkuna.fi/



Vanhat salaojakartat



RUSLE 2015 - eroosiomallinnus, Lähde: Luonnonvarakeskus
Peltolohkorekisteri, Lähde: © Maaseutuvirasto
Vipu-vesistöt, Lähde: SYKE, MML
Vipu-vesistön uomat, Lähde: SYKE
Vipu-vesistön järvet, Lähde: MML
KUTOMA-hanke

Eroosiomallinnukset / toimenpidetarpeen havainnoiminen



Mittaamalla todetaan mahdollisuudet toteutettaville toimenpiteille













Kokonaisvaltaisen toteuttamisen kokonaisuus (huomioitavaa)

• 1. Laki ja asetukset ohjaavat, 2. Maankäyttö, 3. Maanomistajien 
tavoitteet, 4. Ekonomia (rahoitus, maanarvo, tuotto, vuokrahinta), 5. 
Uoman mitoitus, 6. Tekninen toteuttaminen ja luonnon olosuhteet
(Topografia, Maalajit, Kasvillisuus, Sää, Virtaama, Kaltevuudet), 7. Uoman 
huolto ja kunnossapito jatkossa, 8. Eliöstö, 9. Eri intressit 

• Maa- ja vesialueen omistajien innostaminen ja neuvonta ensisijaisen tärkeää!

• Suurena haasteena on ettei jokaisella kunnostettavalla uomastolla ja valuma-alueella voida toimia samalla tavalla, vaan 
joudutaan kohdentamaan toimenpiteet ja toimintatavat yksilöidysti. Maankäyttö, maalajit ja topografia eli korkeuserot 
asettavat rajoitteet, joiden mukaan joudutaan toimimaan ja vaikuttavat myös suorassa suhteessa kustannuksiin. Tämä 
asettaa toimenpiteiden toteutumiselle lukuisia epävarmuustekijöitä laajassa mittakaavassa ja tarkkoja tavoitteita tai raja-
arvoja on vaikea asettaa.

• Sopivien ja kustannustehokkaiden kohteiden löytäminen asettaa haasteensa tavoitteelliselle ja kohdennetulle vesienhoidon 
ja -hallinnan kohteiden toteuttamiselle. Suurimmat haasteet aiheuttavat topografia ja maankäyttö. Viime kädessä 
maanomistajat päättävät toimenpiteiden toteuttamisesta. Rajattujen resurssien kohdentaminen kuormittavimpiin sekä 
luontaisesti soveltuvimpiin kohteisiin on hankalassa taloustilanteessa ensiarvoisen tärkeää.

• Maatalouden kuivatusrakenteiden suuri korjaustarve huomioiden, vesienhallintaan liittyvän neuvonnan jatkuvuus ja 
kohteiden toteuttamisen rahoittaminen on varmistettava. Riskinä on, että muutoin kuivatusrakenteita korjataan 
hallitsemattomasti ilman ammattitaitoa. Ilman kokonaisvaltaista, järjestelmällistä ja yhteistyössä toteutettua vesienhallintaa, 
jossa luonnonmukaisia menetelmiä toteutetaan niin paljon kuin mahdollista, voimme ajautua tilanteeseen, jossa ongelmat 
siirtyvät valuma-alueiden yläosalta alapuolisille alueille hallitsemattomasti ja itsenäisesti toteutettujen kunnostusten 
yhteydessä. Tämä voi toteutuessaan aiheuttaa merkittävää tulva- ja kuormitusriskiä ja pahentaa tilannetta entisestään.

• Toimintaketjulle peruskuivatuksesta, paikalliskuivatukseen, maanrakenteen kunnossapitoon, valumavesienhallintaa ja 
elinympäristökunnostuksiin tulisi taata mahdollisimman kattava rahoitus toimenpiteiden edistämiseksi pitkäjänteiseen 
neuvontaan, kohdentamiseen, suunnitteluun ja tekniseen toteuttamiseen, valvontaan sekä kunnossapitoon jatkossa. 
Toimenpiteiden kustannukset määrittävät toiminnanharjoittajien halua sitoutua toimenpiteiden toteuttamiseen hankalassa 
taloustilanteessa.



Miten toimia tulevaisuudessa valuma-aluekunnostuksissa?

• Priorisointi / ongelmien tunnistaminen: Laajemmat kunnostushankkeet kriittisimmille ongelma-alueille 
(vajaatuottoisuus, huono ekologinen tila, kuormittavuus, maankäytön ongelmat).

• Käyttöön koko laaja toimenpidekirjo (kuivatus, maanrakenne, vedenlaatu, eliöstö jne.). Edellyttää 
rahoituksen varmistamista eri toimenpiteille.

• Suunnitelmallisuus / vastataan tarpeeseen: Oikea toimenpide kohdennetusti oikeassa paikassa. 
Selvitetään mittaamalla ja tarvittavilla tutkimuksilla.

• Järjestelmällisyys: Organisoitu toimintatapa, jossa toiminnanharjoittaja, suunnittelijat, neuvojat,  tutkijat, 
viranomaiset, rahoittaja sekä urakoitsijat edistävät projektin toteuttamista vaiheistetusti / 
tavoitteellisesti.

• Eri tahojen välinen asiantuntijayhteistyö, verkostojen rakentaminen.
• Annetaan arvo kaikkien intressiryhmien työlle.

• Toimitaan mahdollisimman kustannustehokkaasti

• Ymmärretään yhteiskunnan hyödykkeiden tuottamisen edellytykset ja vastuu ympäristön tilasta

• Pyritään haittojen vähentämiseen ja monimuotoisuuden lisäämiseen. 

• Tehdään pitkäjänteisesti niin paljon kuin pystytään!



Kokonaisvaltaisen vesienhallinnan video katsottavissa Youtubesta!

WATERDRIVE-hanke



Kiitos!


