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Ruoka, työllisyys, puhtaat vedet ja puhdas ympäristö 

Viljelijät ovat avainasemassa toimenpiteiden toteuttamisessa.



Kokonaisvaltainen maatalousympäristön vesienhallinta

• Kokonaisvaltainen vesienhallinta koostuu toimenpiteistä pelloilla, ojissa ja vesistössä

• Peruskuivatus, paikalliskuivatus, maanrakenne ja valumavesien hallinta sekä luonnonhoito ja kalatalous

• Kuivatustarvekartoitus ja kasvukuntokartoitukset ovat avaintekijöinä toimenpiteiden suunnittelussa 
maatalousympäristössä (ammattilainen selvittää mittaamalla)

• Päämääränämme on ehkäistä tulvia ja pintavaluntaa sekä pidättää ravinteita ja maa-aineksia valuma-
alueella sekä huomioida luonnon monimuotoisuuden ja kalatalouden tarpeet.

• Hyvä maan rakenne, kasvukunto ja toimiva vesitalous ovat perusedellytyksiä tehokkaalle maankäytölle ja 
toisaalta myös huuhtouman ja vesistökuormituksen vähentämiselle.

• Tavoitteena on maatalouden tuotantotalouden ja vesien- ja luonnonhoidon sekä kalatalouden ja 
yhdyskuntarakentamisen tarpeiden yhteensovittaminen sekä maan pääoma-arvon turvaaminen



Peruskuivatus

• Valtaojien sekä jokiuomien kunnostus

• Luonnonmukainen peruskuivatus tulvatasanteineen

• Kesäveden hallittuun säätämiseen liittyvät rakenteet 

• Eroosion torjunnan toimenpiteet

• Tulvasuojelu (pengerrykset, pumppaukset, tulvatasanteet) 

Paikalliskuivatus

• Salaojitus (hyvä salaojarakenne ja maan kasvukunto vähentää pintavaluntaa ja huuhtoumaa)

• Maanrakenteen ylläpito (viljelytekniikka, viljelykierto, kasvukunnon ylläpito, maanparannusaineet) 

• Pintavesien parempi johtaminen (lisäojitus, kalkkisuodinojitus ja lisäsorastus)

• Kuivatusvesien hallinta, säätösalaojitus (säätökaivot) 

• Altakastelun mahdollisuus (vesien varastointi; altaat, lisäveden pumppaus) 

• Valtaojien putkitukset (vähentää uomaeroosiota) 

• Salaojien huolto- ja kunnossapito (huuhtelu, piiriojien kunnossapito) 

• Tilakohtainen tuotantoalueiden vesienhallinta (pistemäisen kuormituksen kohteet; 
varastoalueet, jaloittelutarhat – ja kentät, pesupaikat jne.) 

Valumavesienhallinta ja luonnonhoito

• Kosteikot, laskeutusaltaat ja kaksitasoumat

• Pohjakynnykset, -padot sekä säädettävät patorakenteet

• Virtavesikunnostukset ja vesistökunnostukset

Kokonaisvaltaisen vesienhallinnan toimenpidekokonaisuus



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



Loviisanjoen pääuoman 
kokonaisvaltainen kunnostus 
sekä Hardombäckenin
valuma-aluekunnostus

Tavoitteena maatalouden 
tuotantotalouden sekä 
vesienhoidon, kalatalouden ja 
luonnon monimuotoisuuden 
yhteensovittaminen 
kokonaisvaltaisen 
vesienhallinnan keinoin. 

Lähtökohtana:
• Peruskuivatus
• Paikalliskuivatus
• Valumavesienhallinta
• Kalataloudelliset rakenteet
• Virkistys- ja maisema-arvot
• Arvokkaiden luontokohteiden 

säilyttäminen
• Luonnon monimuoitoisuuden

turvaaminen





Hardombäckenin yläjuoksu Loviisa 02.05.2016



Toimimaton kuivatus sekä huono maanrakenne ja kasvukunto
aiheuttavat satotappioita ja kiintoaineksen huuhtoumaa







• Liettyminen (eroosio)
• Kasvittuminen
• Maanpainuminen
• Maan tiivistyminen



Valuma-alue 12.3 km²

Kokonaiskustannus  ~ 103 000€ alv. 0% 



Kokonaiskustannus  ~ 75 000€ alv. 0%
Salaojitusta n. 17 000m
Uusintaojitusta 13ha
Täydennysojitusta 8ha

Maanparannusaineita levitettiin yhteensä noin 180 hehtaarin alueella. 
Rakennekalkkia (Nordkalk Fostop) levitettiin yhteensä 89 tn noin 20ha alueelle ja 
kalsiittia (Nordkalk) puolestaan 810 tn noin 115 ha alueelle.  Paperiteollisuuden 
nollakuitua (Soilfood) levitettiin yhteensä 1635 tn parantamaan maan 
pieneliötoimintaa ja maan muokkautuvuutta (45ha).  Kustannukset  ~ 12 000€ alv. 
0%



Jokainen valuma-alue on yksilöllinen:

• Toimijat (maanomistajat)
• Korkeuserot
• Maalajit, eloperäisyys, kasvupaikkatyypit jne.
• Maankäyttömuodot
• Vetisyys
• Kuivatustilanne

Yleistäminen ei ole järkevää, sillä samoja
toimenpiteitä ja toimintatapoja ei voida
toteuttaa joka paikassa. 

Toimenpiteitä kohdennettaessa
muistettavaa:



Mittaamalla todetaan mahdollisuudet toteutettaville toimenpiteille



Tilakohtainen kuivatustarvekartoitus, paikalliskuivatus:

Selvitetään:

• Korkeuserot
• Kaatoprosentit
• Kuivavarat
• Laskuaukot
• Salaojakaivot
• Valta- ja piiriojien kunto 
• Rumpujen kunto ja asennustaso
• Salaojien kuivavara
• Salaojien ojaväli
• Huuhteluntarve
• Mahdollisuudet 

vesiensuojelurakenteille



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.



Peruskuivatuksen avustus:

Valtio tukee peltojen peruskuivatusta maatilatalouden 

kehittämisrahaston (MAKERA) varoista. Avustusta voi saada kahden 

tai useamman tilan yhteistä peruskuivatushanketta varten. 

Avustuksen tukitaso on n. 35% hyväksyttävistä kustannuksista. 

Tukitaso on vaihdellut 30-50% välillä alla olevien kohtien toteutuksen 

mukaisesti. Erityisistä syistä tukea voidaan korottaa 20% esim. 

vesiensuojelurakenteisiin tai jos kohteen rakentamiskustannukset ovat 

erityisen kalliit (tulvasuojelu, liettyvät maat).

Peruskuivatuksella tarkoitetaan valtaojien perkausta ja kaivua, 

putkiojien rakentamista sekä peltoalueiden pengertämistä riittävien 

edellytysten luomiseksi paikalliskuivatukselle, erityisesti 

salaojitukselle.













Vanhat salaojakartat



Salaojituksen tuki:

Maatalouden investointitukea voi hakea jatkuvasti pellon 

salaojittamiseen. Hakemukset ratkaistaan tukijaksoittain 

kunkin hakemusaikajakson päätyttyä. Tällä hetkellä on 

käynnissä hakuaika ajalle 16.1.–15.3. Tukijaksot ovat: 16.1.–

15.3. ja 16.3.–15.8. ja 16.8.–15.10 ja 16.10.–15.1.

Peltosalaojituksessa tuen määrä on 35% hyväksyttävistä 

enimmäiskustannuksista 4,20€/m (tuki = 1,47€ / 

salaojametri). Minimiavustus on 3000€ ( = noin 2040m 

salaojaa, joka vastaa noin 4ha:n 

täydennyssalaojituksen peltopinta-alaa). Säätösalaojitukselle 

tuen määrä on 40 % hyväksyttävistä kustannuksista.



Perinteinen peruskunnostus

Sopii alueille jossa korkeuserot ovat suuret ja vähän tilaa toimenpiteille



Lähtötilanne

Toispuoleinen
varovainen
kaivu



16.08.2017Perinteinen kaivu 3,5-5,5€/mtr alv. 0%, kaivumaiden levitys 1€/m



Luonnonmukainen peruskuivatus tulvatasanteineen

Sopii alueille jossa korkeuserot ovat pienet ja reilusti tilaa toimenpiteille
(alavat tulvaherkät alueet / joutomaat).



Millaisille paikoille tulvatasanteet soveltuvat? Toimenpiteiden kohdentuminen vs. topografia



Kustannukset = maalaji (maan kovuus), kummalta puolelta kaivetaan, kaivumassa m3

Toispuoleinen tulvatasanne 15€/mtr*300mtr = 4500€ alv. 0%

Molemmin puolinen 70 €/h alv. 0% → 100mtr = 2000€ alv. 0%

Viljelijöiden päätökseen
on vaikuttanut saatava hyöty suhteessa
peltomaan menetykseen ja kustannuksiin.



14.10.2017

”Moi, 
Tältä näytti tilanne
Hardomin uomassa
eilen. Hyvä, että 

Perkaus tehtiin!”

Alapuolisen ojauoman 
perkaus ja tulvatasanteen
yhdistelmä piti veden
uomastossa poissa pellolta.



Rummun yhteyteen rakennettu säätöpato uomaeroosion ehkäisemiseksi vesipaineen avulla.
Säätörakenteita voidaan käyttää myös kastelussa ja painumisen ehkäisemisessä.

Kesäveden hallittu säätäminen



EnnenJälkeen

Väärin mitoitetut ja asennetut rumpurakenteet voivat aiheuttaa padotusta,
veden pinta laski 0,7m uuden rumpurakenteen ansiosta



Tulvat eivät vaikuta ainoastaan peltoihin vaan myös tierakenteisiin ja rakennuksiin

02.05.2016 17.08.2017



Mahdollinen lohikalan kulku on huomioitu suunnitteluvaiheessa.
60-luvulla paljaaksi valtaojaksi peratun luonteensa vuoksi varsinaista virtavesikunnostusta 
ei ollut mahdollista tällä kohteella toteuttaa. Altaita voidaan käyttää kasteluun.

Kokonaisvaltainen toimintatapa sisältää myös luonto- ja maisema-arvojen huomioimisen



Kohdennetaan toimenpiteet tarpeen mukaan. Uomaa jätettiin alajuoksulta 240m 
koskemattomaksi suoja-alueeksi ennen ojan laskua Loviisanjokeen, sillä tämä oli riittävien
kuivavarojen puitteissa mahdollista. Joutomaa-alueiden koskemattomuus vs. altaat ja 
tulvatasanteet (biodiversiteetti vs. kiintoaineen pidättäminen suojelemattomilla alueilla)?





09.11.2017



Ennen  2014                                                                                   Jälkeen 2018

Pellot ennen ja jälkeen kunnostuksen 



Valuma-aluekunnostuksen tuloksia Hardombäckenillä Loviisassa:

• Kunnostuksen jälkeen itäminen ja kasvusto oli maanomistajien mukaan monin paikoin tasaisempaa. Vuosi 
2017 on vertailulle huono voimakkaiden sateiden takia ja 2018 poikkeuksellisen kuivuuden → Syystulvat 
saatiin kuriin ja vesi ei noussut 2017 huipputulvilla pelloille ojauomasta koko kunnostusalueella

• Toimiva peruskuivatus mahdollisti maanrakenteen ja paikalliskuivatuksen kunnostamistoimenpiteet. 

• Sameus on vähentynyt Hardombäckenillä kun ojan pohjalle sedimentoitunut kiintoaine ei enää 
huuhtoudu eteenpäin. Vähentää Loviisanjokeen kohdistuvaa kiintoainekuormitusta. 

• Turvattiin Loviisan ja Lapinjärven välisen tien turvallinen käyttö.

• Maisema-arvot ja kiintoaineen pidätys kohentuneet toteutettujen vesiensuojelurakenteiden myötä. Ojan 
varrella useita sorsapoikueita lisääntyneen avoveden ansiosta. 

• Maanomistajilta runsaasti positiivista palautetta. Tiedotusta on lisätty kansallisesti ja kansainvälisesti. 
Hardombäcken toimii kokonaisvaltaisen maatalousympäristön vesienhallinnan esimerkkikohteena.



Loviisan sanomat, Arto 

Henriksson

Loviisanjoen kokonaisvaltainen kunnostus

Kunnostettavaa jokiuomaa 15,3 km



2020



Toteutettu 10.06-05.11.2020:

5500m pääuoman kunnostusta ja kalataloudellista alivesi-uomaa
1020m kaksitasouomia
2 luonnonmukaista tulvauomaa / kalataloudellista kunnostusta
440m suojelukohteita (2 arvokasta koskialuetta)
1 uusi siltarakenne

Toteutettu 2020 mennessä:



1km kaksitasouomaa













Arvokkaiden ja herkkien alueiden kuivattaminen tulvatasanteen avulla



Arvokkaiden koskikohteiden suojelu



1.3 ha monivaikutteinen kosteikko Rutumissa Lapinjärvellä

• Luonnon monimuotoisuus
• Vesitilavuuden kasvattaminen
• Maisema 
• Virkistysarvot
• Luontomatkailu

Sorsan tekopesä: Veli-Matti Pekkarinen





Ennen                                                                             Jälkeen

Virtavesikunnostukset, Kaatuvankoski ennen ja  jälkeen kunnostuksen (Kaatuvanjoki Hartola)

Vähäisillä resursseilla on tärkeää kohdentaa
toimenpiteet soveltuviin kohteisiin.



Nousuesteiden muutostyöt



Kokonaisvaltaisen vesienhallinnan video katsottavissa Youtubesta!

WATERDRIVE-hanke



Renovation of Loviisanjoki Catchment Area - Hardombäcken (2018)

NUTRINFLOW-hankkeen video kokonaisvaltaisesta vesienhallinnasta



Kiitos!


