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Valuma-aluesuunnittelun etuja ja hyötyjä

• Peruskysymys: Mikä on sopiva 
valuma-alue? Olisiko sellainen 
ojitusyhteisön hallinnoima valtaoja

• Peruskuivatusta varten luotu 
vesilakiin perustuva pysyvä 
menettely: Ojitusyhteisöt

• Metsätalouden kuivatuksia varten 
hankeorganisaatio on ollut 
rahoitusinstrumenttiin perustuva, 
löyhempi, eikä pysyvä

• Valtaosa ojitusyhteisöistä ovat tällä 
hetkellä ”uinuvia” ja käynnistyminen 
vaatii herättelyä2

Lähde: Maa- ja metsätalouden vesitalouden 
suuntaviivat muuttuvassa ympäristössä 2020



Valuma-aluesuunnittelun etuja ja hyötyjä
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• Tarvetta kyläkunnan aktivoimiseen

• Osallistumisaktiivisuus kylillä yhteisiin kokouksiin vaihtelee ja usein vähäistä

• Metsätaloudessa ojien kunnostuksen ”myynti” vaatii tällä hetkellä valtavasti 
työtä ja tuloksena on usein vain 1-2 tilaa käsitteleviä hankkeita

• Ojien kunnostus vaikeasti myytävissä myös maataloudessa

• Kiinnostaisiko vesiensuojelun tehostaminen?

• Tarvetta myös toimijoiden yhteistyölle

• Maa- ja metsätalouden ”vesirakentajien” keskinäinen vuoropuhelu ollut 
toistaiseksi vähäistä tai ei käytännössä lainkaan

• Tilausta yhteisille tapaamisille ja keskusteluille



Valuma-aluesuunnittelun etuja ja hyötyjä

• Yhteistoiminta peruskuivatuksen 
parantamisen ja ojitusyhteisön herättelyn 
yhteydessä parantaa mahdollisuuksia 
markkinoida myös metsäojien 
kunnostusta

• Valuma-aluetasolla 
vesiensuojelutoimenpiteet saadaan 
synkronoitua keskenään

• Vesiensuojelutoimenpiteiden mitoitus 
mahdollista toteuttaa hallitusti
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Valuma-aluesuunnittelun etuja ja hyötyjä

• Vesiensuojelutoimenpiteiden mitoitus 
mahdollista toteuttaa hallitusti

• Metsätalousalueella tehdyt 
vesiensuojelurakenteet hyödyttävät myös 
maatalouden peruskuivatuksen 
vesiensuojelua ja tulvanhallintaa

• Mahdollisuus yhdistää vesien viivyttäminen 
valuma-alueella myös kastelun tai 
tulvanhallinnan tarpeiden kannalta
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Yhteistyötä valuma-aluetason suunnittelussa 
mahdollista kehittää
• Kokonaisvaltainen suunnittelu

• Ojitusyhteisöjen 
peruskuivatussuunnitelmat 
maataloudessa

• Kemera-suunnitelmat ja jatkossa METKA-
valuma-aluesuunnitelmat 
metsätaloudessa

• Yhteistyö ei tarkoita rahoitusjärjestelmien 
yhdistämistä vaan, vaan että kukin tekee 
toimenpiteensä omilla rahoitusehdoillaan 
yhteiseksi hyväksi
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Lähde: Maa- ja metsätalouden 
vesitalouden suuntaviivat 
muuttuvassa ympäristössä 2020



Valuma-aluesuunnittelu

• Valuma-aluesuunnitteluun osallistuvat toimijat ja asianosaiset
• Ojitusisännöitsijä

• Peruskuivatussuunnitelman laatija

• Metsäpalveluyrittäjä/mhy:n asiantuntija

• Paikalliset vesiensuojeluyhdistykset

• Esimerkkejä siitä miten maa- ja metsätalouden 
suunnitteluyhteistyötä voitaisiin parantaa
• Vuositasolla säännöllisin väliajoin toistuvat sovitut tapaamiset, joissa 

mietitään yhteistyön muotoja ja käydään läpi konkreettisia hanke-ehdotuksia 
peruskuivatuksen ja valuma-aluesuunnittelun yhdistämiseksi

• Ojitusyhteisöjen aktivointi yhdessä
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Valuma-aluesuunnittelun toimintamalli
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Tieto huonokuntoisesta 
peruskuivatusojasta

Valuma-alueen metsäosassa 
kuivatuksen puutteet tunnistetaan

Palaveri ojitusisännöitsijän ja 
metsätalousammattilaisen kesken

Peruskuivatuksen parantamistarpeen 
tunnistaminen



Valuma-aluesuunnittelun toimintamalli
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Ojitusisännöitsijä kutsuu ojitusyhteisön 
koolle

Osakaskokous, jossa esitellään sekä 
peruskuivatussuunnitelman että koko 
valuma-alueen metsätalousosan kuivatus-
ja vesiensuojelusuunnittelun periaatteet

Tausta-aineistojen kokoaminen



Valuma-aluesuunnittelun toimintamalli
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Osakasten ja metsänomistajien antama 
lupa suunnittelun aloittamiseen

Peruskuivatussuunnitelman laadinnan 
aloitus maastotöineen

Kemera- tai tulevan METKA-
rahoitusjärjestelmän mukaisen valuma-
aluetason suunnitelman laadinnan aloitus 
metsäosassa valuma-alueella



Valuma-aluesuunnittelun toimintamalli
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Paikkatietoaineistojen kokoaminen koko 
valuma-alueelta (Suomen metsäkeskuksen 
karttapalvelussa olevat aineistot) sekä 
aineistoja hyödyttävien työkalujen käyttö 
suunnittelun apuvälineenä

Kemera- tai myöhemmin METKA-
rahoitusjärjestelmän mukaisen valuma-
aluetason suunnitelman laadinnan aloitus 
metsäosassa valuma-alueella



Valuma-aluesuunnittelun toimintamalli

12

Kuivatusojien kunnon arviointi erilaisten 
teemakarttojen avulla ja perkaustarpeen 
arviointi

Ojien kunnostuksen kannattavuuden arviointi 
kuvio- ja koko valuma-alueen tasolla 
SUOSIMULAATTORIn avulla

Tarvittavien vesiensuojelurakenteiden 
suunnittelu ja mitoittaminen KUNNOS-
työkalua hyväksikäyttäen



Metsätalouden vesiensuojelutoimenpiteiden 
suunnittelu valuma-aluetasolla
• Tapio Oy, WaterHope ja Gain Oy kehittävät yhdessä KUNNOS-työkalua, jolla on mahdollista kartoittaa 

vesiensuojelurakenteiden mahdolliset paikat
* laskeutusaltaat
* kosteikot
* pintavalutuskentät
* putkipadot ja pohjapadot
* kaksitasouomat

• Valuma-aluetason tarkastelu (Vuolujoki ensimmäinen kohdealue)

• Työkalussa hyödynnetään sekä vapaasti ladattavia että suunnittelijan omia paikkatietoaineistoja 
(maanpinnan korkeusmalli, uomaverkostot, maankäyttö, Metsäkeskuksen kuvioaineistot, ym.) 

• Tapio Oy:n johdolla on käynnissä HYTKY-projekti
* sen yksi tulostus on metsäojien tämänhetkinen kunto, joka on erittäin hyödyllinen

tieto kunnostusojitusten suunnittelussa
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Ojien kunnon arviointi

• Tiheäpulssista 
laserkeilausaineistoa hyödyntävällä 
kuivavara-analyysimenetelmällä 
voidaan täsmentää 
suometsienhoidon suunnittelua, 
tunnistaa ja valita suunnitteluun 
ojaverkostosta vain ne ojat, jotka 
ovat kiireellisen perkauksen 
tarpeessa

• Kehittäjät: Tapio, Luke, Suomen 
metsäkeskus, Arbonaut Oy
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Kuivavaratulkinta ojasuunnittelun apuvälineenä
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Mallinnus ojasuunnittelijan apuna

• Kuivavarateemakartan perusteella ojasuunnittelija arvioi ojaston kunnon

• Kuivavarateemakartan tietojen avulla Suosimulaattorilla tuotetaan laskelmat 

ojien perkauksen vaikutuksesta puuston kasvuun ja taloudelliseen hyötyyn

• Alueella, jossa kuivatuksen parantaminen on Suosimulaattorin tuloksen 

mukaan kannattavaa, ojasuunnittelija arvioi ennen maastokäyntiä 

kuivavarateemakartan avulla mitkä ojat voidaan jättää perkaamatta 

kuivatuksen kärsimättä

• Perkaustarpeen arvioinnissa ja vesiensuojelurakenteiden sijoittelun 

optimoinnissa hyödynnetään KUNNOS-työkalua
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Lietekuopat, kaivuu- ja perkauskatkot

Perkauskatko lietekuopan alapuolella Kuivatusojakohtaiset ratkaisut

• Ojien kunnostuksessa sekä navero- ja 
ojitusmätästyksessä lietekuopat ja 
kaivuukatkot ovat vesiensuojelun 
ojakohtaisia perusrakenteita 

• Kaivuu- tai perkauskatkot edellyttävät, 
että kohteessa on riittävästi kaltevuutta

• Kokonaisvaltaisessa suunnittelussa 
vesiensuojelu ei voi perustua 
pelkästään lietekuoppiin
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Kuva Samuli Joensuu



Laskeutusaltaat toimivat parhaiten, jos yläpuolella ojien pohjamaalaji on 
keskikarkeaa mineraalimaata – hienoa hietaa … hiekkaa

7.6.2022 Samuli Joensuu18
Kuvat Samuli Joensuu

Laskeutusaltaat
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Virtaamansäätömenetelmät

•Putkipato

Samuli Joensuu

Piirros: Tapio Oy, Varhi
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Pohja- ja settipadot

Samuli Joensuu20

Kuvat: Matti Seppälä ja Samuli Joensuu



Kaksitasouoma 
metsätaloudessa

• Virtausnopeuden hidastaminen

• Eroosion ehkäisy jo syntypaikoilla

• Luonnon monimuotoisuuden 
lisääminen

• Huoltovapaa menetelmä

• Vähentää huoltotarvetta myös 
muualla uomassa, koska ehkäisee 
eroosion syntyä

Kuva: Samuli Joensuu



Pintavalutuskentät
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Piirrokset Tapio Oy, Varhi



Kosteikot
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Kuva: Samuli Joensuu
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Suunnitteluun 
tarvittavat ja sitä 
hyödyttävät 
aineistot ja 
työkalut

Samuli Joensuu          Tapio Oy

Kuva Samuli Joensuu



Suunnittelussa hyödynnetään laserkeilausaineistoja ja niihin pohjautuvia 
malleja sekä paikkatietoaineistoja hyödyttäviä työkaluja hyvin laajasti
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• Auttavat kohdevalinnassa

• Tukena ojien perkaustarpeen 
selvityksessä

• Tukena eroosioherkkyyden 
selvittämisessä

• Apuna vesiensuojelumenetelmien 
valinnassa

• Tukevat puunkorjuun suunnittelua ja 
toteutusta

• Vaikutus toteutukseen

Kuvat Timo Silver ja Samuli Joensuu



Valuma-aluesuunnittelun toimintamalli
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Suunnitelman maastotyöt –
paikkatietoaineistojen avulla työstetty alustava 
suunnitelma ohjaa maastotöiden tarvetta

Valuma-aluesuunnitelman koostaminen ja 
viimeistely – kustannusarvion laadinta

Suunnittelun eri vaiheissa tehdään yhteistyötä 
samaan aikaan valmisteltavan valtaojan 
peruskuivatussuunnitelman laatimisen kanssa



Valuma-aluesuunnittelun toimintamalli
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Osakaskunnan kokous, jossa esitellään sekä 
peruskuivatussuunnitelma että 
metsätalousalueella laadittu valuma-aluetason 
”METKA-suunnitelma”

Osakaskunnan hyväksyntä



• 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
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Samuli.joensuu@tapio.fi

Tarja.anttila@tapio.fi

Asmo.hyvarinen@tapio.fi

Lauri.laaksonen@mhy.fi

Kiitos!
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