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● Ojitussuunnitelmien vähimmäisvaatimukset 

pohjavesialueilla ja niiden läheisyydessä - Mitä tietoa 

tarvitaan ja miten se on saatavissa?

○ Täydentävä ohjeistus metsäojitusilmoitukseen  

pohjavesiolosuhteiden huomioimisesta (Tapio Oy koonnut 

yhdessä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja SYKEn kanssa)

● Maastotiedon hankinta usein haaste suunnittelussa -

Riskinarvioinnin mahdollisuudet olemassa olevaa 

(paikkatieto)aineistoa hyödyntäen? Kevyt mallinnus?

○ Riskityökalu kunnostusojituksen suunnitteluun tekeillä (Tuomo 

Karvonen WaterHope)

● Tutkimus- ja seurantatietoa on niukasti - Selvä tarve 

käytäntöä palveleville kunnostusojituksen ja 

pohjavesiseurannan tutkimuskohteille on olemassa

○ Kokkolan seuranta-alue kunnostusojituskohteessa (EPO-ELY, 

SYKE, Tapio Oy, Oulun yliopisto)

○ Mahdollisuuksia laajempaan hankkeeseen selvitetään

Mitä siis jo menossa



● Toiminta pohjavesialueella / muodostumisalueella / 

vedenottamon lähisuojavyöhykkeellä / pohjavesialueen 

läheisyydessä

● Toivottu viranomaisilta yhtenäisiä käytäntöjä tarvittavista 

suojavyöhykkeistä

○ Suojavyöhykkeitä on voitu esittää mm. suojelusuunnitelmissa, 

esim. 50 m aluerajauksen ulkopuolelle

○ Osa ELYistä ottaa kantaa lausuessaan ojitusilmoituksesta

○ Osa toimijoista rajaa kunnostusojitushankkeet automaattisesti 

pohjavesialueiden ulkopuolelle

Suojavyöhykkeiden soveltaminen



Vesilain mukainen luvantarve

Käytäntöjä:

1) ELY ei edellytä vesilupaa (pääsääntö)

2) ELY toteaa, ettei hankkeella ole edellytyksiä, mutta ei ohjaa 

hanketta AVIn käsittelyynkään

3) Tapauskohtainen edellytys vesiluvasta, mutta siihen ei koskaan 

käytännössä ole päädytty (hanke muutetaan tai jää toteuttamatta)

4) Hankkeita AVIn käsittelyssä

 Alueellinen yhtenäisyys?

 Maanomistajan oikeusturva?



● Ojitusmätästykset, metsäteihin liittyvät ojitukset, 

pellonraivaus..

○ Eivät kuulu ilmoitusvelvollisuuden piiriin, eivät valvottavissa

● Rinnastettavuus kunnostusojituksen vaikutuksiin samoissa 

pohjavesiolosuhteissa samoilla alueilla?

Maanmuokkaus pohjavesialueella



● Hyvän metsänhoidon suositukset - vesiensuojelu, 

Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio, Joensuu ym. 2013

● Metsähallituksen metsätalouden ympäristöopas, Päivinen 

ym. 2011

● Riittäviä yleisellä tasolla, tarkennuksia toivotaan mm:

• kunnostusojituksen edellytyksiin erilaisissa 

pohjavesiolosuhteissa

• tarvittaviin selvityksiin

• lähisuojavyöhykkeen ja muodostumisalueen 

huomioimiseen metsätaloustoimenpiteissä

• vesilain mukaisen luvan tarpeen harkintaan

• toteutuksen laatuun ja valvontaan

● Tarve valtakunnallisesti yhtenäisiin toimintatapoihin

Yhteisten käytäntöjen tukeminen 

ohjeistuksella



● Enemmän yhteistyötä ja vuoropuhelua viranomaisten ja 

toimijoiden välille

● Pohjavesiosaamisen ja yhteisesti tunnistettujen hyvien 

käytäntöjen jalkauttaminen suunnittelijoille ja toimijoille on 

yhä tärkeämpää niukat viranomaisresurssit ja 

alueuudistuksen tuomat muutokset huomioiden

● Toivotaan yhteisiä seminaareja, koulutuksia ja 

pohjavesiteemaa metsätalouden vesiensuojelupäiville

● Yhteisten koulutusaineistojen ja esitteiden koostaminen 

(SYKE, Luke, Tapio Oy)

Tarve koulutukseen, tiedonjakoon ja 

yhteistyöhön



Kiitos


