
Ympäristövastuuta yhdessä

Maatalousympäristön  
vesien hallinta

kvvy.fi



kvvy.fi

Yhdyskuntarakentamisesta aiheutuva 
peltosalaojien korjaussuunnittelu 
Yhdyskuntarakentaminen aiheuttaa korjaustarpei-
ta salaojitukselle, mikäli osa pellosta jää esimerkiksi 
uusien tierakenteiden alle, tai mikäli pellolle tehdään 
uusia putki-ja kaapelirakenteita.  
» Korjaussuunnitelmat  
» Työkohteiden valvonta  
» Kohteiden kokonaisvaltainen järjestäminen  
 valvonnasta salaojarakenteiden muutostyöhön  

Valtaojien putkitus  
Putkitusten avulla lisätään viljelyn tehokkuutta lohko-
jen muotoa parantamalla ja kokoa suurentamalla. 
Toimenpide vähentää samalla avouomien kunnossa- 
pitotarvetta ja uomaeroosiota.  
» Putkitussuunnitelmassa määritetään asennettavan  
 putken koko sekä tarvike- ja työkustannukset 

Salaojitus

Salaojitus 
Salaojituksen avulla  
parannetaan työtehoa  
sekä pellon kasvu-olosuhteita.  

» Uudisojitus  
» Uusinta- ja täydennysojitus  
» Säätösalaojitus ja altakastelu  
» Pumppukaivot ja muut erityisrakenteet  
» Yhdyskuntarakentamisesta johtuva   
 korjaussuunnittelu  
» Suunnitelmien maastoon merkintä
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Peruskuivatus

Peruskuivatus  
Laadimme valtaojauomille eri maankäytön tavoit-
teita ja paikallisia vesienhallinnan tarpeita yhteen-
sovittavat kunnostussuunnitelmat. Autamme myös 
uomastojen kunnostamisesta vastaavia ojitusyhtei-
söjä hallinnon hoidossa, kuten kokousten pidossa, 
avustushakemuksissa yms. vastaavien asiakirjojen 
laadinnassa. 
» Uomakunnostussuunnittelu  
» Kustannusosittelujen päivitys  
» Suunnitelman maaston merkintä  
» Ojitusyhteisöpalvelut  
» Kunnostustoimenpiteiden valvonta

Kuivatussuunnittelu  
Tekemämme suunnitelmat tähtäävät laaja-alaiseen vesienhallin-
taan, joka on hyödyllistä sekä tuotanto-taloudelle että ympäristölle. 
Kauttamme saat erilaiset kuivatukseen sekä vesienhallintaan liittyvät 
suunnitelmat pelloilta tilakeskuksiin. 
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Valumavesien hallinta 
Valumavesien hallinnan suunnittelu on tärkeää tuot-
tavan ja viihtyisän ympäristön säilymiselle. Valuma-
alueen vedenpidätyskykyä lisäävillä toimenpiteillä 
vähennetään muun muassa haitallisia tulvia ja 
uomaeroosiota sekä parannetaan tuotantoalueiden 
ja vesistöjen tilaa.  

» Kosteikot ja laskeutusaltaat  

» Pohjapadot ja säädettävät patorakenteet  

» Eroosiosuojaukset  

» Hulevesi- ja vedenohjausjärjestelmät  

» Tulvasuojelu  

Luonnonhoito 
Luonnonhoidon toimenpiteillä parannetaan riistan ja 
kalaston elinympäristöjen tilaa, luonnon monimuotoi-
suutta ja maisema-arvoja. Tarjoamme yhteistyötaho-
jemme kanssa monipuolisia luonnonhoidon suunnit-
telupalveluja, jotka voidaan kohdentaa asiakkaiden 
toiveiden mukaisesti joko pelto-, metsä- tai vesi- 
elinympäristöjen hoitoon. 

» Luonnon monimuotoisuus- sekä vesilintukosteikot  

» Soiden ennallistaminen ja metsäluonnonhoito  

» Virtavesi- ja vesistökunnostukset  

» Maisemasuunnittelu
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Valumavesien  hallinta

Ympäristö

Tarjoamme kokonaisvaltaista vesien- ja luonnonhoidon  suunnittelu-
palvelua valuma-alueille ja vesistöihin. Erilaiset veden viipymään 
vaikuttavat toimenpiteet pidättävät ravinteita ja maa-aineksia 
valuma-alueella, mikä vähentää uomien kunnossapitotarvetta. 
Vesienhoidon kannalta hyvä maanrakenne ja kasvukunto ovat 
perusedellytyksiä huuhtouman ja vesistökuormituksen vähentämi-
selle. Omassa lähiympäristössä viihtyminen on tärkeää. Huomioim-
me suunnitelmissamme maiseman, virkistyskäytön, riistanhoidon ja  
luonnon monimuotoisuuden. 



Ota rohkeasti yhteyttä!
Asiantuntijoiden yhteystiedot ja tietoa palveluista: kvvy.fi

KVVY on kumppanisi koko toimintaketjun ajan.  
Vahvuutemme on palvelun kokonaisvaltaisuus: palvelemme erilaisissa 
maankuivatuksen, maankäytön ohjaukseen ja valvontaan, vesihuoltoon 
sekä yhdyskuntarakentamiseen liittyvissä projekteissa aina suunnittelusta 
hankkeen valvontaan saakka. KVVY neuvoo, tutkii, ohjaa ja toteuttaa.  
Asiantuntijoidemme kokemus ja laaja palveluvalikoimamme ovat tukenasi 
kaikissa tilanteissa.
Kauttamme saat myös salaojakartta-arkistoon liittyvät palvelut. 

KVVY Vesiensuojeluyhdistys neuvoo, tutkii ja ohjaa  
hyvän vesien ja ympäristön tilan saavuttamiseksi.  
KVVY Tutkimus Oy on yhdistyksen omistama yhteis- 
kunnallinen yritys, joka tarjoaa monipuoliset laboratorio-,  
tutkimus-, suunnittelu- ja asiantuntijapalvelut.

Asiantuntijamme ovat apunasi, kun tarvitset kokonaisvaltaista 
vesien- ja luonnonhoidon suunnittelupalvelua valuma-alueille ja vesistöihin. 
Tarjoamme yksilöllisiä ja laadukkaita suunnitteluratkaisuja asiakkaidemme 
vaihteleviin tarpeisiin. Kaiken suunnittelun pohjana ovat keskustelut tilaajan 
kanssa sekä kohteissa suoritetut maastomittaukset ja selvitykset. 

KVVY tekee työtä puhtaan  
ympäristön puolesta.


