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Kuva 1. Peruskuivatustoimintaa vuosisadan alussa. Salaojayhdistyksen arkisto.

Ojitusyhteisöt ja peruskuivatus

Vesilaki: 8 §
Ojan kunnossapito ja käyttäminen
Hyödynsaajan tai hyödynsaajien on pidettävä oja kunnossa siten kuin 7 §:ssä säädetään. Kun ojituksesta johtuvien 
asioiden hoitamista varten on perustettu ojitusyhteisö, yhteisön on huolehdittava ojan kunnossapidosta.

Määrä: noin 20 000 ojitusyhteisöä

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110587#a587-2011


Pasi Valkama, SYKE

Peruskuivatus -> Paikalliskuivatus -> Maanrakenne -> Kasvukunto

Maankäytön, -rakenteen ja kasvukunnon turvaaminen ja      
tiivistymisriskien vähentäminen keskiössä

Kuivatuksen tavoitteet



Huomioitavaa suunnitteluprosessissa

• 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, Virtaama, Kaltevuudet), 7. Uoman huolto 
ja kunnossapito jatkossa, 8. Vedenlaatu ja eliöstö, 9. Eri intressit 

• Suurena ongelmana on, erityisesti luonnonmukaisten menetelmien osalta, 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.



Maanrakenteen ylläpidon toimenpiteiden kohdentaminen sopiville lohkoille
selviää kasvukuntokartoituksella

Maanrakenne, maalaji, käyttömuoto, vesitalous?

Maan kemialliset, fysikaaliset ja biologiset ominaisuudet

Maanparannusaineet vain osa kokonaisuutta



Mittaamalla todetaan mahdollisuudet toteutettaville toimenpiteille



Kuivatustarvekartoitus oleellista luonnonmukaisessa peruskuivatuksessakin,
miksi kuivatusjärjestelmien kunnostusta tarvitaan:

Selvitetään ongelmien syy eli 
mitataan:

Valta- ja piiriojien kunto 
• Korkeuserot
• Kaatoprosentit
• Kuivavarat
• Kuivatussyvyys
• Poikkileikkauspinta-alat
• Rumpujen kunto ja 

asennustaso
• Mahdollisuudet 

luonnonmukaisille 
menetelmille

Salaojien kunto
• Laskuaukot
• Salaojien kuivavara
• Salaojakaivot
• Huuhteluntarve

- Ratkaisut sovitetaan maankäyttöön
- Tehdään massalaskennat
- Kustannustehokkuus keskiössä









Luonnonmukaisen peruskuivatuksen mitoitus paikalliskuivatus huomioiden



Kuivavara, kuivatussyvyys, massamäärä, virtaama (vesipatsaan paksuus), 
kaltevuus, paikalliskuivatuksen vaatimukset, pohjan leveys, sortumariski, eroosioriski, 
tilan / pinta-alan vaatimukset

Mitoituksessa huomioitavaa



Salaojitus



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.





Arvokkaiden ja herkkien alueiden kuivattaminen tulvatasanteen avulla





Perinteinen peruskunnostus

Sopii alueille jossa korkeuserot ovat suuret ja vähän tilaa toimenpiteille



Lähtötilanne

Toispuoleinen
varovainen
kaivu



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



Viipymä 
Keskiössä!



Hardombäckenin
pohjapadot ja 
laskeutusaltaat
lisäävät viipymää ja
pidättävät ojassa 
kulkevia ravinteita ja
kiintoainetta

Kuivavara 
Ja viipymä
huomioitava



Arvokkaiden koskikohteiden suojelu

Kuivatussyvyys ja kuivavarat yhteensovitettava



1.3 ha monivaikutteinen kosteikko Rutumissa Lapinjärvellä

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

Sorsan tekopesä: Veli-Matti Pekkarinen



- Pinta-alavaatimukset (0,5% valuma-alueesta)
- Maahiukkasten raekoko, liukoiset ravinteet
- Viipymä, eroosio, kasvillisuuden kasvu suhteessa vesisyvyyteen



TÖIDEN AJOITTAMINEN



www.ymparisto.fi

www.ilmatieteenlaitos.fi

TYÖNAIKAISET SEURANNAT



Kokonaisvaltaisen vesienhallinnan video katsottavissa Youtubesta!

WATERDRIVE-hanke



Renovation of Loviisanjoki Catchment Area - Hardombäcken (2018)

Kokonaisvaltaisen vesienhallinnan video katsottavissa Youtubesta!



Kiitos!


