
YHTEISHANKKEIDEN EDISTÄMISEN KÄYTÄNNÖN TESTAUS    TAPIO, SUOMEN METSÄKESKUS 

Työajan käyttö suometsän hoidon yhteishankkeen kokoamiseen 

Raportointilomake         

 
  
  
Raportoijan nimi: Organisaatio: 
Hankkeen pinta-ala: Ojaa m: 
Piennartietä m:  Laskeutusaltaita kpl:   
Muita vaativia vesiensuojelurakenteita kpl: Mitä rakenteita:  
Hankkeeseen mukaan lähteneiden osakastilojen määrä:  Hankkeeseen kysyttyjen, mutta kieltäytyneiden tilojen määrä: 
  

 

1. Kunnostusojitushankkeen kokoamisen työvaiheiden ajankäyttö             

1.1 Kunnostusojituksen työvaiheet hankkeen kokoamisessa Ajankäyttö, tuntia 
Mahdollisen kunnostusojitusalueen kartoittaminen käyttäen olemassa olevaa metsävaratietoa sekä suometsien hoitoon ja 
vesiensuojeluun kehitettyjä paikkatietotyökaluja (mm. valuma-alueen määrittämistyökalu, vinovarjokuvat, virtausmallit)  

 

Aluetta koskevien aikaisempien hankkeiden asiakirjojen hankinta ja niihin tutustuminen  
Ensikontakti maanomistajiin ja tilauksien hankkiminen.  
Yhteydenpito hankkeeseen mukaan lähteneisiin maanomistajiin (vastaaminen saapuneisiin tiedusteluihin, hankkeen esittely ja 
myynti, tilauksen käsittely, mahdollinen alkukokous ym.)   

 

Tilausten hankinta niiltä asiakkailta, jotka eivät ole lähteneet hankkeeseen   
Maastokäynti, jossa tarkennetaan sisätöinä tehtyä rajausta  
Hankkeen kokoon saamisen kannalta kriittisten ojituslupien hankinta.  
Alustava piennarteiden ja muiden kulkuyhteyksien sekä vesiensuojeluratkaisujen suunnittelu  
Hankkeen kokoon saamisen kannalta kriittisten ympäristöasioiden selvitys ja /tai  lausuntojen ja lupien hankinta  
Alustava kustannusten laskeminen.  
Muuta (Mitä?)   
  
1.2 Hakkuiden, puunkorjuun ja metsänhoitotöiden työvaiheet hankkeen kokoamisessa  
Puukauppojen ja metsänhoitotöiden tarveselvitys ja ennakkosuunnittelu.  
Palveluiden myynti maanomistajille.  
Suorien yhteydenottojen käsittely hakkuiden ja metsänhoitotöiden osalta.   
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Alustava leimikonsuunnittelu.  
Muuta (mitä?)  
Arvio hakkuumääristä                                                                                                                                                                   m³    

Arvio metsänhoitotyömääristä                                                                                                                                                   ha  
  
Suometsänhoidon hankkeen kokoamisessa syntyneet matkakulut ja päivärahat                                                             €                             
  
  

Yhteensä  
 

2. Yhteishankkeen kokoamisen tuki 

Minkä tasoinen ja rakenteinen tuki saisi organisaatiosi tekemään nykyistä enemmän ja nykyistä suurempia kunnostusojituksen yhteishankkeita? 

 

3. Hankesuunnittelun (=tekninen suunnittelu) ja toteutuksen tuki 

Minkä tasoinen ja rakenteinen tuki hankesuunnitteluun ja toteutukseen tuki saisi kunnostusojituksen yhteishankkeiden työmäärät nousuun 
organisaatiossasi? 

Hankesuunnittelu: 

Vesiensuojelun suunnittelu:  

Toteutus:  

4. Missä vaiheessa hankkeen kokoamistuki tulisi maksaa  

5. Jos kokoamistuki maksettaisiin ennen yksityiskohtaista suunnittelua ja toteutusta, miten varmistutaan, että hanke etenee näihin 

6. Kenelle hankkeen kokoamistuki tulisi maksaa  

 



YHTEISHANKKEIDEN EDISTÄMISEN KÄYTÄNNÖN TESTAUS    TAPIO, SUOMEN METSÄKESKUS 

Työajan käyttö suometsän hoidon yhteishankkeen kokoamiseen 

Raportointilomake         

 
7. Kokemuksia hankkeen rajaamisessa käytettyjen paikkatietotyökaluista 

7.2 Valuma-aluekartta 

7.3 Vinovarjokuva 

7.4 Virtausmalli 

7.5 Puustomallit 

7.6 Muut käyttämäsi työkalut 

 

8. Kuinka monen ojitusalueen maanomistajiin olet ollut yhteydessä yhteishankkeen aikaansaamiseksi viimeisen vuoden aikana 

9. Kuinka moneen näistä olet saanut yhteishankkeen  

 

10. Vapaa sana (esim. kokemuksia aiempien yhteishankkeiden kokoamisesta ym.) 


