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on tärkeää arvioida myös muodostuvan ja pur-
kautuvan pohjaveden määrä, mahdollisen lähde-
vaikutuksen sijainti sekä se, onko suo edelleen 
yhteydessä luontaisiin veden lähteisiinsä (luku 3). 

Suon luontaisen hydrologian selvittäminen

Suon valuma-alueen vesien alkuperäiset virtaus-
suunnat näkyvät parhaiten peruskartan korkeus-
käyristä (kuva 19) ja ennen ojitusta otetuista il-
makuvista (ks. esim. kuva 117 s. 251). Suon pin-
tatopogra�a kuvaa veden virtaussuuntaa: jänteet 
ja kermit kehittyvät kohtisuoraan vallitsevaa vir-
taussuuntaa vastaan. Veden virtauksen haarautu-
miskohta erottuu suolla tyypillisesti ympäristöä 
märempänä, esimerkiksi avovesirimpenä. Myös 
lähteiköt ja tihkupinnat sekä purojen ja piilopu-
rojen paikat on usein mahdollista erottaa van-

Ennallistamisen tulee aina perustua suunnitel-
maan, jossa kuvaillaan kohteen ominaispiirteet 
sekä suojelualueilla suojeluperusteet (taulukko 1). 
Niiden perusteella määritellään toimenpiteiden 
tarve ja tavoitteet, toteutettavuus, toteuttamiskei-
not sekä vaikutusten seuranta. 

6.1 Ennallistettavan alueen nykytila

Suunnitelman laatiminen aloitetaan taustatieto-
jen, esimerkiksi alueelta tehtyjen inventointien 
ja selvitysten tulosten sekä alueen maankäyttö- ja 
suojeluhistorian, kokoamisella suunnittelutyön 
pohjaksi. Mikäli ennallistettavan alueen puustosta 
ja kasvillisuustyypeistä ei ole olemassa perustieto-
ja, ne kerätään suunnittelun alkuvaiheessa. Jos tie-
dot on kerätty huomattavasti aiemmin tai muun-
nettu muista lähteistä, ne on yleensä tarpeen päi-
vittää toimenpidesuunnittelun yhteydessä.

Ennallistettavan alueen nykytilan kuvaus toi-
mii pohjana toimenpiteiden vaikutusten seuran-
noille (luku 11).

6.1.1 Soiden vesitalous

Suunnittelualue määritellään selkeästi suunnitel-
maan. Soilla tärkein tarkasteluyksikkö on valu-
ma-alue, koska se määrittelee suon vesitalouden 
(esimerkiksi kuva 19, luku 3). Valuma-aluetta 
rajaavat pintavedenjakajat eli korkeat maaston-
kohdat, joiden eri puolilla vedet valuvat eri suun-
tiin (kuva 6 s. 43). Myös pohjavedenjakajat ovat 
yleensä korkeimmilla maastonkohdilla, mutta hy-
vin läpäisevillä mailla, joihin liittyy heikommin 
läpäiseviä kynnyksiä, pohjavedenjakajan paikka 
voi poiketa tästä huomattavasti (luku 3.2). Ve-
denjakajien paikkoja arvioitaessa on eduksi tuntea 
alueen maa- ja kallioperän päärakenteita. Suolla 
vedenjakajan kohta on tyypillisesti karuin osa: 
rahkainen, ombrotro�nen suo tai vaikkapa ohut-
turpeinen kangasräme. 

Suon vesien liikkeisiin vaikuttavat lisäksi va-
luma-alueen vesistöt, vesien luontaiset virtausrei-
tit sekä valuma-alueen ojitus. Ojitus voi muuttaa 
myös valuma-alueen rajoja (ks. kuva 93 s. 230). 
Suon vesitalouden ennallistamisen suunnittelussa 

6 Ennallistamisen suunnittelu
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Taulukko 1. Ennallistamissuunnitelman sisältö. Ennallista-
missuunnitelma on asiakirja, johon kirjataan ennallista-
misen kohdekohtaiset tavoitteet ja toteutuksen kannal-
ta olennaiset asiat. Suunnitelmasta tulee aina käydä ilmi 
sen tekijä ja suunnitelman tekoajankohta. Suunnitelmassa 
säilyy tieto siitä, mitä alueella on suunniteltu tehtäväksi.

1 Yleiskuvaus

– Suunnittelualueen perustiedot 

– Alueen maankäytön ja suojelun historia

– Aluetta koskevat muut suunnitelmat ja selvitykset

– Suunnitteluprosessi

2 Alueen luonnon nykytila ja toimenpiteiden tavoitteet

– Luonto ja lajisto

– Mahdolliset erityisarvot

– Toimenpidetarve

– Toimenpiteiden tavoitteet

3 Toimenpiteet ja niiden vaikutukset 

– Toimenpiteiden kohdistaminen

– Toimenpiteiden kuvaus

– Toimenpiteiden vaikutukset

4 Toimenpiteiden kustannukset 

5 Seuranta, selvitys- ja tutkimustarpeet sekä viestintä
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Kuva 19. Suurisuon valuma-alueen rajaaminen. 

hoilta ilmakuvilta (ks. kuvat 117 ja 118 s. 251 
ja 252).

Ilmakuvalta näkyvästä pientopogra�asta voi 
päätellä myös suon hydrologista luonnetta (luku 
3). Rahkaisuudesta sekä rimpi-jänne- tai kermi-
kulju-topogra�asta voi päätellä suon käyttäytyvän 
pääasiassa diplotelmisen mallin mukaan (ks. luku 
3.3.1). Märillä juoteilla, joista selkeä pintatopo-
gra�a puuttuu, on todennäköisesti läpivirtaus-
suon piirteitä (ks. luku 3.3.1). Kausivaihteleville 
soille taas on tyypillistä kivennäismaiden mukaan 
määräytyvä, usein hyvin teräväpiirteinen mär kien 
ja kuivien pienmuotojen vaihtelu (ks. kuva 137 
s. 269). Kohdat, joissa suon pintavettä suotautuu 
pohjavesiin, erottuvat tyypillisesti kausivaihtelevi-
na alueina, esimerkiksi ohutturpeisina kausivaih-
televina soina tai arokosteikoina.

Muuttuneen eli nykyisen hydrologian 
arvioiminen 

Uusilta ilmakuvilta nähdään avoimen tai vähä-
puustoisen suon pinnan nykyiset kosteusolosuh-
teet, virtaavat juotit sekä kynnykset ja altaat. Van-
haa ja uutta ilmakuvaa vertaamalla saa yleensä 
havainnollisen kuvan suon hydrologian ja kas-
villisuuden muutoksista (ks. luvut 13.11, 13.14, 
13.15, 13.16 ja 13.20). Ilmakuva- ja karttatarkas-
telun perusteella selvitetään maastossa tarkastetta-
vat kohdat. Erityistapauksissa saattaa olla tarpeen 
tehdä virtausviiva-analyysi havainnollistamaan 
vesien liikkeitä (luku 3.3.2).

Maastossa ojien virtaussuunnat tarkistetaan 
runsaan veden aikaan, esimerkiksi keväällä. Poh-
javesien purkautuminen tai heikko lähdevaiku-
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6.1.3 Lajistotieto

Karujen soiden ennallistamisen suunnittelun 
pohjaksi riittävät yleensä kevyet kartoitukset, 
joissa kiinnitetään huomiota erityisesti erilaisten 
indikaattorikasvilajien esiintymiseen (Eurola ym. 
1995) ja selvitetään kohteen merkitystä eri eliö-
ryhmien lajistolle. 

Havainnot alueen uhanalaisista lajeista tar-
kistetaan Hertta Eliölajit -tietojärjestelmästä ja 
muista saatavilla olevista tietolähteistä. Eliölajit-
järjestelmää käytettäessä tulee tuntea järjestelmän 
kattavuus. Järjestelmässä on varsin kattavasti esi-
merkiksi kasvien ja sienten sekä joidenkin mui-
denkin eliöryhmien valtakunnallisesti uhanalais-
ten lajien tiedot, mutta sen sijaan vähän lintu- ja 
nisäkästietoja. Uusimmassa uhanalaistarkastelussa 
(Rassi ym. 2010) ensimmäistä kertaa uhanalaisik-
si arvioitujen lajien tiedot saattavat myös puuttua 
järjestelmästä. Silmälläpidettävien ja alueellisesti 
uhanalaisten lajien tietoja Eliölajit-järjestelmässä 
on vaihtelevalla tarkkuudella. 

Luotettavat ja laajat lajistokartoitukset ovat 
yleensä suuritöisiä ja kalliita, joten niitä pystytään 
tekemään vain erityiskohteilla, joita ovat esimer-
kiksi lähteiköt, tihkupinnat, letot ja rehevät kor-
vet. Tarkka lajistoselvitys kannattaa tehdä erityi-
sesti silloin, jos on todennäköistä, että alueella on 
uhanalaista tai muuten erityishuomiota vaativaa 
lajistoa, mutta ennallistamisen suunnittelijan oma 
asiantuntemus ei riitä esiintymisen toteamiseen. 

Laji- ja lajistoselvityksen tarkkuustaso vaihte-
lee mm. lajien uhanalaisuuden ja toimenpiteiden 
voimakkuuden mukaan. Jos ennallistamisella py-
ritään uhanalaisen lajin elinympäristön palautta-
miseen ja/tai esiintymän säilyttämiseen, esiinty-
män tilasta ennen ennallistamista tehdään tarkat 
muistiinpanot, joihin merkitään soveltuvin osin

 – kartoitettu alue
 – havaintojen keruumenetelmä
 – arvio populaatiokoosta
 – havaintojen paikat eli lajien ja yksilöiden 
tarkka sijainti tai laajojen esiintymien rajat 

 – elinympäristön tämänhetkinen laatu
 – uhkatekijät (sekä toimenpiteiden tekemiselle 
että tekemättä jättämiselle)

 – suositukset ennallistamisen tavoitteille ja toi-
menpiteille.

tus näkyvät parhaiten kuivaan aikaan purkautu-
vana vetenä. Lähellä purkautumiskohtaa vesi on 
kesälläkin huomattavan kylmää. Ojituksen kui-
vattamat lähteet erottuvat maastossa tyypillisesti 
painanteina. Usein pohjaveden purkautuminen 
jatkuu ojiin. Jos ojissa virtaa kuivaan aikaan vet-
tä, sen alkulähde kannattaa aina selvittää. Talvella 
pohjaveden purkautumispaikat voivat olla sulia 
ja roudattomia.

Pohjaveden tihkuminen erottuu usein lähtei-
syydestä kertovan – tyypillisesti meso- tai meso-
eutro�sta kasvupaikkaa vaativan – kasvilajiston 
esiintymisenä, esimerkiksi ojien pohjilla. Lähtei-
syydestä kertovia sammallajeja ovat mm. hete-
sirppisammal, lehväsammalet ja lähdesammalet 
(Eurola ym. 1995).

6.1.2 Luontotyyppi-, kasvillisuus- ja  
puustotiedot

Ennallistamissuunnitelmassa kuvataan ennallis-
tettavan alueen sekä sen vaikutusalueen luonto-
tyyppi-, kasvillisuus- ja puustotiedot niiltä osin 
kuin tiedot vaikuttavat alueen ennallistamisen 
suunnitteluun: 

 – kasvillisuustyypit (ennallistettava alue ja sen 
välitön lähiympäristö)

 – Natura-luontotyyppien pinta-alat ja edusta-
vuudet (ja mahdolliset erot Natura-lomakkei-
den tietoihin) Natura 2000 -alueilla

 – uhanalaisten suoluontotyyppien (Kaakinen 
ym. 2008a) pinta-alat

 – elävän puuston rakenne ennallistettavalla  
alueella

 – lahopuumäärä (lähinnä korvissa).

Natura 2000 -alueilla arvioidaan ennallistami-
sen tai luonnonhoidon vaikutukset alueen suo-
jelun perusteena oleviin luontotyyppeihin sekä 
luontodirektiivin liitteiden II, IV ja V lajeihin ja 
lintudirektiivin liitteen I lajeihin. Toimenpide-
suunnitelmissa tulee olla Natura-arvioinnin tar-
veharkinta eli selvitetään, edellyttävätkö toimen-
piteet varsinaista luonnonsuojelulain 65–66 §:ien 
mukaista Natura-vaikutusten arviointia. Arviointi 
tarvitaan, jos toimenpiteillä on negatiivisia vaiku-
tuksia Natura-alueeseen. 
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hallituksen Lapin luontopalveluissa ylläpidetään 
tietokantaa koko Suomen maakotkista ja muut-
tohaukoista sekä Lapin ja Oulun läänien meri-
kotkista. Eteläisemmän Suomen merikotkatiedot 
löytyvät WWF:n ja Helsingin yliopiston Luon-
nontieteellisen keskusmuseon ylläpitämästä me-
rikotkarekisteristä. Muiden petolintulajien tiedot 
löytyvät yleensä paikallistasolta, kuten lintutie-
teellisistä yhdistyksistä ja harrastajilta. 

Niistä ennallistamisen vaikutusalueella olevis-
ta vesistöistä, joissa jokihelmisimpukan esiinty-
minen on mahdollista, tulee lajin tarkat esiin-
tymistiedot tarkistaa lajin suojelusta vastaavilta 
viranomaisilta ja huomioida ne ennallistamisen 
suunnittelussa ja toteutuksessa. 

Tarpeen mukaan suunnitelmassa kuvataan 
myös vieraslajit sekä niihin kohdistuvien toimen-
piteiden tarve ja tavoitteet.

6.1.4 Muut selvitykset

Ennallistettavaa suoaluetta tarkastellaan ennallis-
tamista suunniteltaessa myös osana ympäristöään, 
esimerkiksi osana suojelualueverkostoa (tietolaa-
tikko 4). Miten toimenpiteet vaikuttavat lajien 
leviämismahdollisuuksiin tai luontotyyppien 
esiintymiseen ja laatuun seudun suo- ja suojelu-
alueverkostossa? Miten ympäristö vaikuttaa suun-
nittelualueeseen? Alueen aiempi maankäyttö sekä 
aiemmin tehdyt hoitotoimenpiteet tai muut toi-
menpiteet kuvataan lyhyesti siltä osin kuin niillä 
on vaikutusta alueen nykytilaan. 

Alueen erityisarvot, esimerkiksi kulttuuripe-
rintö, perinnemaisema- ja muut maisema-arvot 
sekä sijainti pohjavesialueella, kuvataan koko alu-
eelta riippumatta siitä, vaikuttaako niiden ole-
massaolo hoitoon tai ennallistamiseen. Kulttuuri-
perintökohteet tarkistetaan Metsähallituksen tie-
tojärjestelmistä ja Museoviraston ylläpitämästä 
muinaisjäännösrekisteristä, jotta ne voidaan tar-
vittaessa huomioida toimenpiteiden ja koneiden 
kulkureittien suunnittelussa (luku 10). Kaikki 
soiden kulttuuriperintökohteet eivät kuitenkaan 
vielä löydy järjestelmistä, joten ennallistamisen 
suunnittelun maastotöiden yhteydessä on muis-
tettava havainnoida myös kulttuuriperintökoh-
teita (luku 10).

Ennallistamista suunniteltaessa ja toteutettaes-
sa huomioidaan alueen muut käyttömuodot, ku-
ten retkeily. Metsähallituksen ylläpitämät reitit 
näkyvät Metsähallituksen paikkatietojärjestel-

Suunnitelmaan sisällytetään arvio ennallista-
mistoimenpiteiden vaikutuksista uhanalaisiin la-
jeihin sekä esiintymien seurantasuunnitelma. Jos 
lajiston seurannan halutaan osoittavan nimen-
omaan ennallistamisen vaikutukset, ennallistet-
tavien kohteiden rinnalle tarvitaan vastaavanlaiset 
ojitetut ja luonnontilaiset kontrollit, joissa lajeja 
esiintyy, mutta joissa ei tehdä toimenpiteitä.

Ennallistamisen suunnittelijan on tärkeä tun-
tea lajien ekologiset vaatimukset. Riski, että joku 
uhanalainen laji taantuu tai häviää veden pin-
nan nousun seurauksena, on suurin harvinaisilla 
ja kosteusvaatimuksiltaan tarkkarajaisilla lajeilla. 
Tällaisia lajeja ovat esimerkiksi välipintojen la-
jit, jotka ovat siirtyneet kuivahtaneille rimpipin-
noille, mm. velttosara (Carex laxa). Myös oji-
tuksen seurauksena lähteistä tai tihkupinnoilta 
ojien pohjille siirtyneet lähdelajit voivat joissa-
kin ta pauk sissa olla herkkiä veden pinnan nou-
sulle (tietolaatikko 27 ja luvut 13.3, 13.6, 13.7 
ja 13.8). Veden pinnan nousuun voi liittyä myös 
pääravinteiden määrän lisääntymistä, jolloin läh-
de- ja lettolajit tai niukkaravinteisten soiden lajit 
voivat hävitä yleisemmille lajeille kilpailussa kas-
vutilasta. Parhaiten vedenpinnan nousua sietävät 
luhtaisuutta suosivat lajit. Tarvittaessa tulee selvit-
tää lajiasiantuntijan kanssa, onko ennallistaminen 
lainkaan mahdollista, jos toimenpiteet vaikutta-
vat negatiivisesti uhanalaisen lajin esiintymään tai 
kasvupaikkaan. Joissain tapauksissa ennallistami-
sen vaiheistaminen tai lajin siirtäminen ennallis-
tettavan suon sisällä saattaa pienentää esiintymän 
häviämisriskiä (tietolaatikko 27). 

Uhanalaisten lajien lisäksi Natura 2000 -alu-
een ennallistamissuunnitelmassa käsitellään suun-
nittelualueen direktiivilajit (luontodirektiivin liit-
teiden II, IV ja V lajit sekä lintudirektiivin liit-
teen I lajit) ja lajit, jotka ovat olleet Natura 2000 
-alueen valintaperusteena, sekä muut huomion 
arvoiset lajit, joihin suunniteltavilla toimenpi-
teillä arvioidaan olevan myönteisiä tai haitallisia 
vaikutuksia. 

Metsähallitus seuraa ennallistamisen vaiku-
tuksia eri suotyyppien kasvillisuuteen vakioi-
duin menetelmin ja pitkäkestoisesti ennallistami-
sen valtakunnallisen seurantaverkoston kohteilla 
(Hyvärinen & Aapala 2009, luku 6.8 ja luku 11).

Ennallistamisalueella ja sen läheisyydessä ole-
vat mahdolliset petolintujen pesät tulee selvittää 
suunnitteluvaiheessa, jotta ne voidaan ottaa huo-
mioon ennallistamisen toteutusvaiheessa. Metsä-
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dollista palautua tai runsastua ojituksen muut-
tamilla alueilla. 

Suunnitelmaan kirjataan yleistavoitteet (esim. 
suon vesitalouden, kasvillisuuden, puustoraken-
teen ja maiseman palauttaminen) sekä yksityis-
kohtaisempia suokohtaisia tavoitteita. Suokoh-
taisesti voidaan tavoitella esimerkiksi tiettyä ve-
denkorkeuden tasoa tai tiettyjen lajien elinolojen 
parantamista. Mitä konkreettisemmin tavoitteet 
suunnitelmassa esitetään, sitä helpompaa on myö-
hemmin arvioida, miten tavoitteet on saavutettu.

Kun suota ennallistetaan metsätalouskäytös-
sä olevilla alueilla, tavoitteet voivat olla jossain 
määrin erilaisia kuin suojelualueita ennallistet-
taessa (tietolaatikot 7 ja 8). Talouskäytössä olevilla 
alueilla sovitetaan yhteen luonnon monimuotoi-
suutta parantavat toimet ja talouskäyttö. Metsä-
talousalueiden soiden ennallistamisella voidaan 
painottaa luontaisten prosessien palauttamisen 
ohella esimerkiksi riistan elinolojen parantamis-
ta, vesiensuojelua, tulvasuojelua tai suon virkis-
tyskäytön edistämistä (luku 2.5).

6.3 Ennallistamistoimenpiteiden 
suunnittelu

Suunnitelmassa kuvataan riittävällä tarkkuudella, 
mitä toimenpiteitä tehdään (luku 7), miten ne 
tehdään ja missä osissa aluetta. Suunnitteluvai-
heessa on tärkeä tunnistaa alueen soiden ennal-
listamisen ongelmakohdat (luku 8). Suunnittelu-
vaiheessa ennallistamiselle voidaan esittää erilaisia 
toimenpidevaihtoehtoja, joista toteutusvaiheessa 
valitaan toteuttamiskelpoisimmat. 

Toimenpidealueiden lisäksi kuvataan alueet, 
joihin ennallistamisen välittömät vaikutukset 
ulottuvat, vaikka niillä ei tehtäisikään toimenpi-
teitä. Jos suunnitelmaa ei ole tarkoitettu toteu-
tettavaksi yhdellä kertaa, toimenpide-ehdotusten 
yhteydessä esitetään toimenpiteiden toteutusjär-
jestys.

Yleisimpiä suon ennallistamiseen liittyviä toi-
menpiteitä ovat

 – ojalinjojen raivaus (luku 7.1)
 – puuston poisto tai haihduttavan puuston vä-
hentäminen kaulaamalla (luku 7.2)

 – ojien tukkiminen ja patoaminen (luku 7.3)
 – vesien ohjaaminen (luku 7.3)
 – lahopuun määrän lisääminen esimerkiksi kor-
piin tai kivennäismaiden reunoille (luku 7.4).

mässä. Sen lisäksi alueilla saattaa olla esimerkiksi 
kaupunkien ylläpitämiä reittejä tai paikallisten 
vakituisesti käyttämiä polkuja, jotka eivät vält-
tämättä näy edes peruskartalla. Näihin on syytä 
kiinnittää huomiota ennallistamissuunnitelman 
maastotöitä tehtäessä, jotta ne voidaan huomioi-
da toteutusvaiheessa.

Alueelle kulkemista varten selvitetään käytet-
tävien teiden käyttöoikeudet. Jos suunnittelu-
alueella oleva metsäautotie olisi tarpeen poistaa 
suon vesitalouden ennallistamiseksi, selvitetään 
tien omistussuhteet, mahdolliset rasitteet ja käyt-
töoikeudet.

Jos on todennäköistä, että suunnittelualuee-
seen ja sen hoitoon liittyviä asioita on ohjeistettu 
kaavoituksella, kaavamääräykset ja mahdollinen 
maisematyöluvan tarve tarkistetaan toimenpitei-
den suunnittelua aloitettaessa. Asema- ja yleiskaa-
vat löytyvät suunnittelukohteen sijaintikunnasta. 
Vahvistetut maakuntakaavat sekä osa yleiskaavois-
ta voidaan avata myös Metsähallituksen paikka-
tietojärjestelmään.

Lisäksi varmistetaan, ettei suunnitelman to-
teuttaminen aiheuta myöskään ns. SOVA-lain 
(laki viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien 
ympäristövaikutusten arvioinnista) 3 §:n ja ns. 
YVA-lain (laki ympäristövaikutusten arviointime-
nettelystä) 25 §:n tarkoittamia merkittäviä ympä-
ristövaikutuksia. Jos merkittäviä ympäristövaiku-
tuksia saattaa syntyä, vaikutukset tulee arvioida ja 
selvittää riittävän tarkasti ennallistamisen suun-
nitteluvaiheessa. 

6.2 Toimenpiteiden tavoitteet

Ennallistamissuunnitelmassa määritellään ennal-
listettavaksi aiotun suoalueen luonnon nykytilan, 
kulttuuriperintöarvojen sekä alueen aiemman 
maankäytön perusteella, mitä toimenpiteitä on 
mahdollista tehdä suon luontaisen vesitalouden 
ja lajiston palauttamiseksi, mitkä alueet on tarkoi-
tuksenmukaista ennallistaa ja mitkä osat voidaan 
jättää tai joudutaan jättämään ennallistamatta. 

Toimenpiteiden ekologisten ja biologisten ta-
voitteiden määritteleminen (luku 2) on keskeinen 
osa ennallistamissuunnitelmaa. Suojelu alueilla 
soiden ennallistamisen tavoitteena on yleensä 
luontaisten prosessien ja veden virtauksen pa-
lauttaminen niin hyvin ja niin lähelle luontai-
sen kaltaista tilannetta kuin mahdollista. Tällöin 
suokasvillisuuden ja muun suoeliöstön on mah-
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koneen työskentelyä ja lisää koneen rikkoutumis-
riskiä. Lisäksi raivatun ojan täyttöjälki on siis-
timpää kuin raivaamattoman ojan täyttö. Tällä 
on merkitystä lähinnä retkeilijöiden suosimilla 
alueilla ja retkeilyreittien läheisyydessä ennallis-
tettavilla soilla.

Jos ojan penkoilla kasvava puusto on rinnan-
korkeusläpimitaltaan yli 5-senttistä ja tiheää, on 
yleensä paras hakata ojalinjat koneellisesti, joko 
tavanomaisena ainespuun korjuuna tai nuoressa 
puustossa kokopuun korjuuna. Ojalinjat voidaan 
raivata myös henkilötyönä, jolloin ojan penkoilla 
kasvavat puut kaadetaan moottori- tai raivaus-
sahalla.

6.3.1 Ojalinjojen raivaus

Ennallistettavan suon ojalinjojen raivaus on tar-
peen suunnitella, jos ojat täytetään kokonaan ja 
ojien varsille kasvanut tiheä puusto sitoo juuril-
laan ojamaat ja hankaloittaa liikaa kaivinkoneen 
työskentelyä. Pienikokoinen (pituus alle 5 m) 
puusto ei yleensä haittaa kaivinkoneen työtä (ku-
va 20A, B). Myös harvassa kasvavat kookkaam-
mat puut (kuva 20C) kaivinkone pystyy yleensä 
kiertämään tai kaatamaan tieltään ja kaapimaan 
ojamaat juurien alta käyttöönsä, mutta tiheä, yli 
5-metrinen puusto (kuva 20D) hidastaa kaivin-

Kuva 20. Vaikka pientä puustoa olisi tiheästikin (A), se ei yleensä haittaa konetäyttöä. Kuoppasuo, Valtimo. Sama oja 
ennallistamisen jälkeen, kun ojalinjaa ei raivattu (B). Isopuustoisen suon vähäpuustoisina pysyneet ojalinjat eivät myös-
kään kaipaa raivausta (C). Mujejärvi, Nurmes. Sen sijaan käsivarren paksuinen, ojamaat sitova puusto on usein tarpeen 
raivata (D). Hamusenlehto, Rautavaara. Kuvat: Suvi Haapalehto (A, B, D) ja Maarit Similä (C).

A B

DC
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6.3.2 Puuston poisto

Ainespuu

Puuston poisto on tarpeen, mikäli ojitus on li-
sännyt merkittävästi luontaisesti avoimen tai 
harvapuustoisen suon puustoa (kuva 21). Puus-
toa poistamalla vähennetään veden haihtumista 
ja palautetaan valo-olosuhteet sekä nopeutetaan 
maiseman palautumista luonnontilaisen kaltai-
seksi. Puustonpoistotarve arvioidaan ensisijaises-
ti ekologisista lähtökohdista hakkuun käytännön 
toteutusmahdollisuudet huomioiden. 

Luontaisesti runsaspuustoisista kuusi- ja lehti-
puuvaltaisista korvista puustoa ei pääsääntöisesti 
ole tarpeen poistaa. Veden pinnan nousun seu-
rauksena puuston kasvu yleensä taantuu korves-
sa ja puustoa voi kuolla varsin nopeasti, minkä 
seurauksena puuston määrä ja rakenne alkavat 
palautua korville tyypillisemmiksi. Avohakkuun 
kautta männiköiksi uudistetuissa korvissa sen si-
jaan on suositeltavaa harventaa mäntyjä paikoin 
voimakkaammin, paikoin lievemmin, puustora-

Kuva 21. Pieksämäen Ringinsuolta poistettiin ennallistettaessa yli 10 000 m3 ojituksen jälkeen kasvanutta mäntyä noin 
55 hehtaarin alalta. Vanha ilmakuva (A) on vuodelta 1938, ennen ennallistamista otettu ilmakuva (B) vuodelta 2006 ja 
ennallistamisen jälkeinen ilmakuva (C) vuodelta 2011.

© Puolustusvoimien tiedustelukeskus 2013
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voimakkaasti, joten ennallistettavalle suolle jätet-
ty koivikko tai hakkuun jälkeen kasvava vesakko 
saattavat osaltaan hidastaa vesitalouden palau-
tumista. Suunnitteluvaiheessa onkin ratkaistava 
tapauskohtaisesti, jätetäänkö ojituksen jälkeen 
kasvaneet koivut hakkaamatta ja kuolemaan hil-
jalleen veden noustessa vai otetaanko vesomis-
riski. Isoimpien koivujen osalta (rinnankorkeus-
läpimitta noin 20 cm) on kokemuksia, että kun 
ne kaulataan huolellisesti, vesominen on vähäi-
sempää kuin hakkuun jälkeen. Lettorämeillä on 
havaittu varjostavan puuston jättämisen hillitse-
vän taimettumista.

Hakkuutähde ja energiapuu

Hakkuutähteiden ja pieniläpimittaisen puuston 
korjuun tarve määräytyy ensisijaisesti suon en-
nallistamisen ekologisten tavoitteiden perusteella. 
Jos alueella on runsaasti virkistyskäyttöä, saattaa 
olla tarpeen korjata hakkuutähteitä ja pieniläpi-
mittaista puustoa myös maisemasyistä. 

Mikäli ennallistettavalta suolta korjataan run-
saasti (> 100 m3/ha) ainespuuta, kannattaa yleen-
sä korjata energiapuuksi myös ainespuun latvat, 
koska suolle jää hakkuutähteen mukana ylimää-
räisiä ravinteita. Erityisesti pääravinteiden (typpi, 
fosfori) osalta niukkoihin olosuhteisiin sopeutu-
nut lettolajisto saattaa hävitä kilpailussa tavan-
omaisemmalle lajistolle, kun hakkuutähteestä 
vapautuu runsaasti typpeä ja fosforia. Hakkuu-
tähteellä saattaa olla vaikutusta myös soiden muu-
rahaislajistoon (tietolaatikko 15).

Energiapuusta ja hakkuutähteestä saatavat tu-
lot kattavat korjuukustannukset vasta verrattain 
suurilla energiapuumäärillä ja hehtaarikohtaisilla 
kertymillä. Lajistoltaan ”tavanomaisilla” rämeillä 
ja nevoilla ainespuuta pienempi puusto ja hak-
kuutähde eivät yleensä haittaa niin paljon, että 
niitä kannattaisi suunnitella korjattavaksi pois 
suolta hinnalla millä hyvänsä. 

Talvitie

Korjuukustannusten pienentämiseksi suolle voi-
daan suunnitella talvitie puutavaran autokuljetus-
ta varten. Mitä suurempi on korjattavan puuston 
määrä ja mitä pidempi on metsäkuljetusmatka, 
sitä kannattavampaa on tehdä tukkiauton kan-
tava talvitie.

kenteen monipuolistamiseksi. Kuuset ja lehtipuut 
säästetään.

Alun perin avoimilta tai vähäpuustoisilta soil-
ta poistettavan puuston määrää voidaan arvioida 
vanhoja ilmakuvia apuna käyttäen (kuva 21). Il-
makuvaa tulkittaessa on huomioitava, että suol-
ta on usein hakattu puustoa jo ennen ojitusta. 
Siksi suo voi näyttää vanhoissakin ilmakuvissa 
avoimemmalta kuin se luontaisesti olisi. Parhai-
ten puustonpoistotarve pystytään kartoittamaan 
maastossa, missä puuston rakenne, ikä (selvite-
tään tarvittaessa puita kairaamalla) ja kasvu ker-
tovat puuston rakenteen muutoksista. Ennallis-
tettavan suon tavoitepuusto määritetään niin, että 
hakkuun jälkeen suokasvillisuuden on mahdol-
lista kehittyä ennallistamiselle asetettujen tavoit-
teiden mukaiseksi. Korjuukustannusten ja puun-
myyntitulojen asianmukainen arviointi edellyt-
tää, että kohteen puustotiedot ovat ajan tasalla 
ja tiedetään miten puusto hakataan. Hakkuun 
toteutuksessa toimenpiteitä voidaan vielä joutua 
mukauttamaan sen hetken olosuhteisiin, esimer-
kiksi käytettävissä olevan kaluston sekä lumi- ja 
routatilanteen mukaan.

Kaikille alun perin avoimillekaan soille ei ole 
tarkoituksenmukaista suunnitella vietäväksi kor-
juukalustoa, jos korjattavan puuston määrä on 
niin pieni, ettei sen jättämisellä suolle ole mer-
kittäviä negatiivisia ekologisia vaikutuksia, tai jos 
kohteelle on vaikea kulkea koneella (esimerkiksi 
laajan luonnontilaisen avosuon taakse tai luon-
nontilaisen puron ylitse) eli puiden pois kuljetta-
minen aiheuttaa vahinkoa toisaalla. Usein puus-
toa kuolee joka tapauksessa veden noustessa. Ta-
pauskohtaisesti voidaan harkita elinvoimaisim-
man puuston kaulaamista henkilötyönä tai kaata-
mista kaivinkoneella ojien tukkimisen yhteydes-
sä. Jos puusto jatkaa kasvuaan ojien tukkimisesta 
huolimatta, voidaan puiden kaulaamista jatkaa 
tai puita voidaan kaataa henkilötyönä. Kuolleet 
männyt saattavat aiheuttaa ytimennävertäjäpo-
pulaation runsastumisen 100 metrin säteellä kä-
sitellyistä puista, mikä tulee ottaa huomioon suo-
jelualueen rajan läheisyydessä toimittaessa (tieto-
laatikko 26).

Etenkin rehevämmillä ja lannoitetuilla ojite-
tuilla avosoilla valtapuuna on usein hieskoivu. 
Kun koivut hakataan, kannoista nouseva koivuve-
sakko saattaa kasvaa voimakkaasti ojien tukkimi-
sen jälkeen, jos suo ei palaudu ojien tukkimisen 
myötä hyvin märäksi. Kesällä koivu haihduttaa 
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Kuva 22. 1980-luvun lopulla käsin tehty puupato on hidastanut suon kuivumista Venenevalla, Limingassa. Märkyyden 
vuoksi suolle ei ole asiaa kaivinkoneella. Ennallistamista on myöhemmin jatkettu tekemällä lisää patoja käsityönä. Ku-
va: Sakari Rehell.

doista on tehtävä niin korkeita, leveitä ja pitkiä, 
ettei se useimmiten ole käsityönä mahdollista tai 
ainakaan kustannustehokasta. 1990-luvun puo-
livälissä soita alettiin ennallistaa kaivinkoneella. 
Tarvittaessa lajistollisesti arvokkaimmat tai kai-
vinkoneelle muuten soveltumattomat kohteet 
ennallistetaan edelleen käsityönä.

Suon vesitalous ennallistetaan täyttämällä ja 
patoamalla ojat. Samalla vettä ohjataan mahdolli-
simman lähelle alkuperäisiä virtaussuuntia ja -olo-
suhteita. Suunnitteluvaiheessa on tärkeä tunnis-
taa laajojen alueiden vedenkorkeutta säätelevien 
kynnysten (esimerkiksi kivennäismaakynnysten 
tai jännemuodostumien) sijaintikohdat, jotka en-
nallistamalla vedenpinta saadaan sopivalle tasolle. 
Kynnysten ennallistamismahdollisuudet tarkiste-
taan maastossa. 

Joissain tapauksissa, esimerkiksi viettävässä, 
runsasvetisessä korpinotkossa tai hienojakoisella 
maalla, voi olla tarpeen vahvistaa ja tukea patoja 
puurakenteilla, suodatinkankaalla (luku 7.3.3) tai 
jopa soralla. 

6.3.3 Vesitalouden palauttaminen

Suon vesitalouden ennallistaminen edellyttää, et-
tä suolle pystytään ohjaamaan sinne kuuluvat ve-
det suon valuma-alueelta. Luontaisen kaltainen 
vesitalous palautetaan nostamalla suovedenpin-
nan tasoa, hidastamalla veden virtausta ja ohjaa-
malla vedet virtaamaan ennallistamisen tavoittei-
den kannalta oikeaan suuntaan. Parhaaksi ja te-
hokkaimmaksi suon ennallistamismenetelmäksi 
on osoittautunut ojien täyttäminen ja patoami-
nen kaivinkonetyönä. 

Ensimmäisissä vesitalouden palauttamiskokei-
luissa 1980-luvulla ojiin tehtiin käsin puupatoja 
tai puuvahvisteisia turvepatoja (kuva 22). Var-
sin pian havaittiin, että ne eivät pidättäneet vet-
tä riittävän tehokkaasti ja vesi kulkeutui edelleen 
ojalinjoja pitkin. Suovedenpinnan nousu patojen 
yläpuolella jäi lyhytaikaiseksi (muutama vuosi) 
ja pienialaiseksi (muutamia kymmeniä neliömet-
rejä). Jotta suon vedenpinnan korkeus palautuu 
luontaiselle tasolle ja veden kulku luontaisille rei-
teille, patoja on rakennettava niin tiheään ja pa-
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Suo pyritään yleensä ennallistamaan yhdellä 
kaivinkoneen käynnillä. Isojen alueiden ennal-
listaminen voidaan jakaa esimerkiksi vesiensuo-
jelusyistä (luku 6.4) useamman vuoden ajalle. 
Myös esimerkiksi lettoja, lähteitä ja tihkupintoja 
ennallistettaessa veden laadun äkillisten muutos-
ten välttäminen onnistuu usein parhaiten porras-
tamalla toimenpiteet pitemmälle ajalle.

Käytännön esimerkkejä erityyppisten soiden 
ennallistamisen suunnittelu- ja toteutusproses-
seista on kuvattu luvussa 13.

6.3.4 Ennallistettavan suon pienvedet

Ennallistettavilla soilla on usein erilaisia pien-
vesiä, kuten lähteitä, puroja ja lampia. Ennallis-
tamista suunniteltaessa selvitetään, millä tavalla 
pienvedet ovat muuttuneet ojituksen seurauksena 
ja mitä niiden ennallistaminen edellyttää (tieto-
laatikko 27, luvut 8, 13.3, 13.6, 13.7, 13.8, 13.10 
ja 13.15). Toimenpiteet tarkentuvat toteutusvai-
heessa, mutta jo suunnitteluvaiheessa on tärkeä 
selvittää, mihin tulee pyrkiä ja miksi. 

Suolla olevia puroja on usein perattu ja oiot-
tu. Sen seurauksena osia purouomista on saat-
tanut jäädä kuiville. Ennallistamisen suunnitte-
lun maastotöinä selvitetään kuiville jääneet uo-
mat, jotta niihin voidaan palauttaa veden vir-
taus ennallistamisen yhteydessä (ks. luvut 13.10 
ja 13.15). 

Jos peratussa purossa virtaa edelleen vesi, har-
kitaan tarvitaanko ennallistamista vai jätetäänkö 
puro palautumaan ilman toimenpiteitä. Jos pu-
ro on muuttunut luonnontilaisen kaltaiseksi, se 
voidaan tulkita vesilain mukaiseksi puroksi, jon-
ka muuttaminen on kielletty ilman aluehallinto-
viraston myöntämää lupaa (luku 6.5). Uittoa var-
ten peratuilla puroilla voi olla myös kulttuuri-
historiallista merkitystä. Kevyimmillään puron 
ennallistamiseksi saattaa riittää purosta nostettu-
jen kivien palauttaminen virtaan tai virtaukseen 
vaikuttavien puiden laittaminen uomaan. Voi-
makkaasti muuttuneiden ja perattujen purojen 
ennallistaminen on vaativampi tehtävä. Erilaisia 
toimenpidevaihtoehtoja mietitään ennallistamis-
ta suunniteltaessa, mutta lopulliset toimenpiteet 
pystytään usein ratkaisemaan vasta toteutusvai-
heessa, osana koko suon ennallistamista. 

Jos ennallistettavalla suolla on lampia, joiden 
vedenpintaa on ojituksen tai laskupuron perkaa-
misen avulla laskettu, suon ennallistaminen saat-

Virtauksen levittämiseksi pois ojauomasta vaa-
ditaan poikkeuksellisen isoja patoja läpivirtaus-
soiden kaltaisilla nevoilla ja letoilla sekä muilla 
märkäpintaisilla soilla, joilta jänteet tai kermit 
puuttuvat (ks. luku 13.12). Suon turpeen pin-
nan painuminen on tärkeää mitata vaaitsemalla 
patojen riittävän korkeuden ja pituuden arvioi-
miseksi (ks. tietolaatikko 24 sekä luvut 13.12 ja 
13.20). Esimerkiksi jänteisen rimpinevan palaut-
tamisessa on tärkeintä saada jänteiden kohdille 
riittävän korkeat ja kestävät turvepadot (luku 
13.13). Vaaitsemalla tai laserkeilausaineistoista 
laadittuja vinovalovarjostuskuvia tarkastelemalla 
varmistetaan tarvittaessa myös muita vesitalouden 
ennallistamiseen liittyviä asioita, kuten kohta, jos-
ta ojan tukkiminen voidaan aloittaa ilman vaa-
raa suunnittelualueen ulkopuolisen naapuritilan 
metsätalousmaan vettymisestä (tietolaatikko 24).

Mitä suurempi vesimäärä ennallistettavan 
suon kautta virtaa, sitä tärkeämpää on selvittää 
jo suunnitteluvaiheessa, että vesimassat pääsevät 
ojien tukkimisen jälkeen purkautumaan muualta 
kuin kaivinkonetyön jäljiltä aluksi hyvin eroosio-
herkkien patojen ja pintavallien kohdalta. Suun-
nittelun maastotöiden yhteydessä etsitään alueel-
la mahdollisesti olevia luontaisia purouomia tai 
muita painanteita, joita myöten vedet pääsevät 
”turvallisesti” virtaamaan.

Jos täytettävän ojan penkalla on ojamaita hy-
vin niukasti tai ei lainkaan (esim. jyrsimällä tehdyt 
ojat), vesitalous voidaan suunnitella palautetta-
vaksi patoamalla ojat. Tavallisesti padot voidaan 
tehdä saralta otettavasta turpeesta. Patoaminen voi 
tulla kyseeseen myös silloin, kun ojat ovat suuria 
tai syöpyneitä eikä niiden täyttäminen kokonaan 
ole sen takia järkevää tai edes mahdollista. Myös 
ajan myötä täyteen kasvaneilla – mutta silti toimi-
villa – ojilla patoaminen on useimmiten riittävä 
toimenpide edellyttäen, että jäljellä olevat ojamaat 
eivät estä veden nousua padotusta ojasta saroille. 

Käytännön ennallistamistyötä suunniteltaessa 
selvitetään

 – kuinka syviä ja leveitä ojat ovat ja miten ne 
toimivat

 – paljonko täyttämiseen tarvittavaa ainesta on 
saatavissa ojien varsilta

 – paljonko turpeen pinta on painunut ojien 
varsilla eli kuinka isoja patoja tarvitaan 

 – kestääkö suon pinta kaikkialla koneen painon 
 – mitä reittiä kone voidaan tuoda alueelle 
(huom. kulttuuriperintökohteet, luku 10).
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rajauksen sisäpuolella niin, ettei suojelualueen ul-
kopuolelle aiheudu vettymishaittoja.

6.4 Vesistövaikutusten huomioiminen 

Ennallistamisella voi olla haitallisia vaikutuksia 
alapuoliseen vesistöön (luku 9.1 ja tietolaatik-
ko 28). Ennallistamista suunniteltaessa tuleekin 
arvioida vesistövaikutusten voimakkuus ja vas-
taanottavan vesistön laatu. Jotta ennallistamisel-
la aiheutetaan mahdollisimman vähän haitallisia 
vesistövaikutuksia, suunnitellaan tarvittavat ve-
siensuojelutoimenpiteet.

Kiintoaineen ja ravinteiden huuhtoutumis-
ta voidaan vähentää ohjaamalla vesi täytettävistä 
ojista saroille valuma-alueen yläosista alkaen, jol-
loin kiintoainesta ja ravinteita jää suolle eivätkä 
ne kuormita alapuolisia vesistöjä. Samalla ennal-
listamistulos paranee, kun suo vettyy tehokkaan 
vesien ohjaamisen ansiosta tasaisesti.

Jos ennallistettavan suon pinta-ala on alle 
15 % lähimmän vastaanottavan vesistön valuma-
alueesta, ennallistaminen ei yleensä aiheuta koh-
tuutonta haittaa veden laadulle ja vesieliöstölle 
koko vesistön mittakaavassa. Jos ennallistamis-
alueen alapuolisessa vesistönosassa on kuitenkin 
esimerkiksi lohikalojen, jokiravun tai muiden 
uhanalaisten lajien kannalta herkkiä alueita, myös 
lyhytaikainen, koko vesistölle vähämerkityksinen 
kuormitus voi olla haitallista. Tällöin vesiensuo-
jeluun on kiinnitettävä erityistä huomiota. Valu-
ma-alueen soiden ennallistaminen on tarvittaes-
sa jaettava riittävän pieniin osa-alueisiin riittävän 
pitkälle ajalle, jolloin vuosittainen kiintoaine- ja 
ravinnekuormitus pysyy siedettävänä.

Suoraan vesistöihin laskevia ojia täytettäessä 
jätetään vähintään tulvavyöhykkeellä olevat oja-
alueet koskemattomiksi. Alimmaksi tulvavyö-
hykkeen yläpuolelle ojiin tehdään riittävän iso, 
tarvittaessa suodatinkankaalla vahvistettu pato 
pintavalleineen ohjaamaan ennallistamisalueelta 
tuleva vesi pintavaluntaan ennen vesistöön joutu-
mista. Jos ennallistamisalueelta huuhtoutuu kai-
vinkonetyön aikana merkittävä määrä vettä suo-
raan vesistöön, tulee alapuolisia vesistöjä kiinto-
aines- ja ravinnehuuhtoumilta suojaavat rakenteet 
suunnitella ja tehdä rantaan jo ennen ojien tuk-
kimisen aloittamista. Tiedossa ei ole yleispätevää 
systeemiä, vaan ongelmat on ratkaistava tapaus-
kohtaisesti. Tietoa hyvistä uusista menetelmistä 
kannattaa levittää laajalle. 

taa edellyttää myös lammen vedenpinnan korkeu-
den nostamista takaisin alkuperäiselle tasolleen. 
Samalla voidaan ennallistaa lammen laskupuro. 
Lammen vedenpinnan korkeuden muuttamiseen 
tarvitaan ympäristöviranomaisen lupa ja suostu-
mus vesialueen omistajilta (luku 6.5).

6.3.5 Suojelualuerajausten aiheuttamat 
ennallistamisongelmat

Suojelualueiden soita ennallistettaessa joudutaan 
usein tekemään kompromisseja suojelutavoittei-
den ja ympäröivien alueiden talouskäytön tavoit-
teiden välillä (tietolaatikko 6). Laajat suoyhdis-
tymien reunaosien ojitukset ovat monin paikoin 
muuttaneet veden virtauksia soilla niin, että ve-
simäärät pienenevät myös ojittamattomilla suon 
osilla, toisinaan kaukanakin ojista. Reunojen oji-
tus voi kääntää esimerkiksi suon keskiosan mi-
nerotro�sen nevan kehityksen pysyvästi karun, 
rahkaisen suon suuntaan, ja reunaojien kunnos-
taminen metsätalouden tarpeiden mukaan tehos-
taa vaikutusta. 

Rajausongelmaan voidaan pyrkiä vaikutta-
maan paikallisesti (ks. luvut 13.12 ja 13.17). 
Etenkin suppeaa tai taloudellisesti vähämerkityk-
sistä aluetta koskevat rajausongelmat voivat ratke-
ta paikallisella sopimisella (ks. luku 13.20). Jos ra-
jausongelmaa ei pystytä ratkaisemaan, selvitetään 
millaista hyötyä saadaan olemassa olevan rajauk-
sen mukaisesta ennallistamisesta. Uhanalaisten tai 
harvinaisten luontotyyppien tai lajien kohdalla 
on mietittävä erityisen tarkoin ”puolinaisen” en-
nallistamisen hyödyt ja haitat. 

Jos osa suon valuma-alueen yläosasta on ojitet-
tu ja suojelualuerajauksen ulkopuolella, voidaan 
vettä joutua ohjaamaan suojelualueelle erityisjär-
jestelyin. Esimerkiksi jos suon pinta viettää reuna-
ojalta riittävästi suojelualueelle päin, voidaan kai-
vaa lyhyitä syöttöojia tai jättää sopivan suuntaisia 
ojia alkupäästään auki johtamaan reunaojan vedet 
suolle siten, että vettymishaitat suojelualueen ul-
kopuolella jäävät merkityksettömiksi. Vettä tulee 
ohjata suolle mahdollisimman monesta kohdasta. 
On kuitenkin huomioitava, että jos vedenohjaus-
kohtien alapuolisella suolla on lettoa tai muuten 
vaateliasta kasvillisuutta, voi veden pistemäinen 
syöttö johtaa kasvillisuuden yksipuolistumiseen, 
jos ojikolta tuleva syöttövesi on humuspitoista ja 
hapanta (luku 8.3). Järjestelyt suunnitellaan tar-
vittaessa yhdessä naapurimaanomistajan kanssa 
tai tarvittavat toimenpiteet tehdään suojelualue-
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keutta tai virtaamaa, rantaa tai vesiympäris-
töä muuttava toiminta (3 luku 2 §), 

2 mahdollinen luonnontilaisen enintään kym-
menen hehtaarin suuruisen �adan, kluuvi-
järven tai lähteen taikka muualla kuin Lapin 
läänissä sijaitsevan noron tai enintään yhden 
hehtaarin suuruisen lammen tai järven luon-
nontilan vaarantaminen ( 2 luku 11 §)

3 aina luvanvaraisina vesitaloushankkeina sel-
laiset, joiden seurauksena on maa-alueen 
muuttaminen pysyvästi vesialueeksi vesistön 
vedenkorkeutta nostamalla (3 luku 3 § kohta 
5), kuten lampien vedenpinnan nosto tai al-
taiden patoaminen vesistöön, esim. puroon 
sen luonnontilasta riippumatta.

Lampien keskivedenkorkeuden pysyvä nosta-
minen on yleinen seuraus tai tavoite soita ennal-
listettaessa. Vesilain mukaisen luvan lisäksi nosta-
miseen on saatava suostumus alueen omistajilta. 
Vedenpinnan nostoluvan saamisen edellytyksenä 
on, että vähintään kolme neljännestä veden alle 
jäävän maa-alueen omistajista ovat antaneet kir-
jallisen suostumuksensa vedenpinnan nostami-
seen tai että luvanhakija hallitsee enempää kuin 
puolta veden alle jäävistä maa-alueista. Alueen 
omistajien suostumusta ei kuitenkaan tarvita, jos 
keskivedenkorkeuden muuttamista vaatii yleinen 
etu, esimerkiksi luonnonsuojelu (vesilaki 6 luku 5 
§). Jos maa-alue on Metsähallituksen luontopal-
velujen hallinnassa ja toiminta luonnonsuojelun 
edun vaatimaa, nostoon ei tarvita mahdollisten 
muiden vesialueen omistajien suostumusta. Ve-
silain lupaviranomainen on aluehallintovirasto ja 
valvontaviranomainen alueellinen ELY-keskus.

Vesilain määritelmät ovat tulkinnanvaraisia, 
joten esimerkiksi peratun ja/tai oikaistun puro-
uoman kohdalla on harkittava, onko uoma luon-
nontilaistunut siinä määrin, että se voitaisiin tul-
kita luonnontilaiseksi ja siksi muuttamiskiellon 
alaiseksi uomaksi. Uoma voitaneen tulkita luon-
nontilaisen kaltaiseksi, jos se on alkanut luon-
taisesti mutkitella umpeenkasvun seurauksena ja 
siinä on muita edustavia rakennepiirteitä ja lajis-
toa. Lammen pinnan nosto aikaisemmalle, luon-
nontilaiselle tasolle on vesistön aikaisemman tilan 
palauttava toimenpide, mutta koska kyseessä on 
kuitenkin vakiintuneen maa-alueen muuttami-
nen pysyvästi vesialueeksi, on kyseessä vesilain 
mukaan luvanvarainen hanke.

6.5 Vesiä koskevan lainsäädännön ja 
vesienhoitosuunnitelmien  
huomioiminen

Soiden ennallistamisen haitalliset vesistövaiku-
tukset ovat tilapäisiä. Ennallistamisella voi kuiten-
kin olla sellaisia vesistövaikutuksia, joista annetun 
lainsäädännön vaatimukset on huomioitava en-
nallistamista suunniteltaessa ja soita ennallistet-
taessa. Nämä vaikutukset on suunnittelijan osat-
tava tunnistaa ja tarvittaessa suunnitteluapua on 
haettava esimerkiksi alueellisen ELY-keskuksen 
asiantuntijoilta. 

Vesipolitiikan puitedirektiivillä (VPD) 
(2000/60/EY) ja sen toteuttamiseksi säädetyllä 
kansallisella lailla vesienhoidon ja merenhoidon 
järjestämisestä (1299/2004) sekä direktiivin toi-
meenpanoa ohjaavalla valtakunnallisella vesien-
hoitosuunnitelmalla ja kahdeksalla alueellisella 
vesienhoitosuunnitelmalla pyritään vesien hyvän 
ekologisen tilan saavuttamiseen ja ylläpitämiseen. 

Kuuden vuoden suunnittelukauden käsittävis-
sä vesienhoitosuunnitelmissa (Ympäristöministe-
riö 2012) kuvataan kahdeksan vesienhoitoalueen 
alueellisia tavoitteita vesistöjen tilan ylläpitämi-
seksi ja parantamiseksi. Tarkemmin tavoitteet 
kuvataan ELY-keskuskohtaisissa vesienhoidon 
toimenpideohjelmissa. Vesienhoidon tavoitteet 
tulevat ennallistamisen yhteydessä huomioitavik-
si lähinnä siinä tapauksessa, että ennallistamisen 
vaikutusalueella sijaitsee vesistö, joka on tyypitel-
ty vesimuodostuma ja muodostuman ekologinen 
tila on arvioitu. Erinomaisiksi tai hyviksi arvioi-
tujen vesien tilaa ei saa vesipuitedirektiivin mu-
kaan heikentää, mikä on huomioitava erityisesti 
mittavan ennallistamishankkeen suunnittelussa 
ja toteutuksessa. 

Vesilaki (587/2011) ja ympäristönsuojelu laki 
(86/2000) sisältävät vesipolitiikan puitedirek-
tiiviä yksityiskohtaisempia säädöksiä, jotka on 
huo mioitava soita ennallistettaessa. Lisäksi on 
huo mioitava vesien omistus, sillä vesistö saattaa 
kuulua osakaskunnalle, jossa voi olla jopa sato-
ja osakkaita. Vesilaki koskee vesitaloushankkeita, 
jotka voivat vaikuttaa pinta- tai pohjaveteen, ve-
siympäristöön, vesitalouteen tai vesialueen käyt-
töön. Soiden ennallistamisessa huomioitavia ve-
silain kohtia ovat lähinnä 
1 luonnontilaisten (järvi, lampi, joki, puro) tai 

keinotekoisten (tekojärvi, kanava) vesistöjen 
(1 luku 3 §) asemaa, syvyyttä, vedenkor-
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6.6 Lahopuun määrän lisääminen

Lahopuu kuuluu olennaisena osana kaikkiin bo-
reaalisen havumetsävyöhykkeen puustoisiin elin-
ympäristöihin. Yli 4 000 metsälajia on Suomes-
sa suoraan tai välillisesti riippuvaisia kuolleesta 
puusta (Siitonen 2001). Puustoisella suolla kuolee 
yleensä jonkin verran puita ennallistamisen jäl-
keen vedenpinnan nousun seurauksena. Maapuu-
ta syntyy myös ojien täytön yhteydessä, kun kone 
kaataa tieltään ojanvarsipuustoa ja maisemoi täy-
tettyä ojalinjaa. Nevoilla ja rämeillä ei ole yleensä 
tarkoituksenmukaista suunnitella maalahopuun 
tuottamista erikseen, koska niissä rahkasammal 
peittää kaadetut rungot verrattain nopeasti. 

Niukkalahopuustoisten korpien ennallistamis-
ta suunniteltaessa voidaan harkita kuusien kaulaa-
mista henkilötyönä tai niiden kaatamista kaivin-
koneella lahopuun määrän lisäämiseksi ja puus-
torakenteen luonnonmukaistamiseksi. Jos korven 
kautta liikkuu runsaasti vettä, kannattaa kuiten-
kin ennen lahopuun määrän aktiivista lisäämistä 
seurata muutaman vuoden ajan, miten veden-
pinnan korkeuden nostaminen vaikuttaa puus-
torakenteeseen (tietolaatikko 23). Kuusten kuo-
leminen lisää etenkin Etelä-Suomessa kirjanpai-
najapopulaation (Ips typographus) runsastumisen 
riskiä (luku 9.2, tietolaatikko 26). Vaikka viileät 
ja varjoisat korpinotkot eivät ole kirjanpainajalle 
ihanteellinen elinympäristö, riski on huomioita-
va erityisesti pienillä suojelualueilla tai isompien 
suojelualueiden rajan lähellä toimittaessa, kun 
suojelualueen ulkopuolella on kuusikkoa.

Mikäli suoalueen kivennäismailla on laho-
puun lisäämistarvetta, soita ennallistavaa kaivin-
konetta kannattaa hyödyntää myös kivennäismai-
den maalahopuun tekemisessä (Similä & Junni-
nen 2011).

Ympäristönsuojelulaki suojaa ympäristöä sitä 
pilaavalta toiminnalta ja vesitalousasioissa lähin-
nä vesistöjen vedenlaatua. Vesistön määritelmä 
on vesilain (587/2011) mukainen. Lain tavoit-
teena on, että haitalliset vaikutukset ehkäistään 
ennakolta varovaisuus- ja huolellisuusperiaatteita, 
parasta käyttökelpoista tekniikkaa ja käytäntöjä 
soveltaen ja että hankkeen toteuttaja vastaa ym-
päristöhaittojen ennaltaehkäisystä, rajoittamises-
ta ja mahdollisesta poistamisesta. Ennallistamis-
hankkeissa vesistön pilaamisriskiä tulee arvioida 
lähinnä ennallistamisen kiintoaine- ja ravinne-
kuormituksen osalta (luku 9.1). 

Ennallistamisalueelta hankkeen toteutusvai-
heessa virtaavaa vettä voidaan pitää lain määri-
telmän mukaisena jätevetenä (ympäristönsuoje-
lulaki 1 luku 3 §), josta voi aiheutua ympäristön 
pilaantumista. Ympäristönsuojelulain 4 luvun 
mukaan toimintaan (myös ennallistamiseen) 
tarvitaan ympäristölupa, jos toiminnasta saattaa 
aiheutua vesistön pilaantumista eikä kyse ole ve-
silain mukaisesta hankkeesta (esimerkiksi veden-
korkeuden pysyvästä muuttamisesta). Ympäris-
tölain lupaviranomainen on aluehallintovirasto 
ja valvontaviranomainen alueellinen ELY-keskus. 
Vesistöä pienemmän uoman pilaantumisvaaran 
edellyttämän luvan myöntää kunnan ympäristö-
viranomainen. Lupa tarvitaan, jos ennallistamis-
alueelta johdetut (jätevedeksi tulkittavat) vedet 
saattavat aiheuttaa ojan, lähteen tai vesilain suo-
jaaman noron pilaantumista. 

Käytännössä ympäristön pilaaminen voidaan 
ehkäistä ennallistamisen huolellisella suunnitte-
lulla ja vesiensuojelutoimin, mutta erityisesti iso-
jen ennallistamistyömaiden yhteydessä on syytä 
varmistaa, etteivät pilaamiskriteerit täyty. Lakien 
ja vesienhoidon tavoitteiden toteutumisen var-
mistamiseksi kaikista ennallistamishankkeista 
pyydetään suunnitteluvaiheessa paikallisen ELY-
keskuksen lausunto. Vesistövaikutusten vähen-
tämistä mm. ennallistamistoimia porrastamalla 
ja vesiensuojelutoimenpiteiden avulla voidaan 
suunnitella yhteistyössä ELY-keskusten asiantun-
tijoiden kanssa. Vaikutusten mittakaavan varmis-
taminen saattaa edellyttää vesistökuormituksen 
seurantaa ennen hanketta ja riittävän pitkään en-
nallistamisen jälkeen.
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ten perusteella ”tavallisen” suon ennallistamisen 
konetyö maksaa 0,5–1 € ojametriltä. Jos järeitä 
patoja tarvitaan paljon, ennallistaminen maksaa 
1,5–2,5 € täytettävältä ojametriltä. Purojen kun-
nostus ja muiden erityiskohteiden ennallistami-
nen maksaa 3,5–5 € metriltä (sisältää konetyön 
ja mahdollisen metsurityön). Myös luvun 13 
esimerkkikohteista on raportoitu kohdekohtai-
sia kustannuksia.

Puunkorjuun kustannuksiin tai hakattavasta 
puusta saatavaan hintaan vaikuttavat samat teki-
jät kuin talousmetsien hakkuissa. Kustannuksiin 
vaikuttavat hakattavan puun määrä, hakkuutapa, 
rungon keskikoko ja lähikuljetusmatka. Runsas- 
ja järeäpuustoisella kohteella koneellisen korjuun 
kustannus (sisältää hakkuun ja lähikuljetuksen) 
on 10–15 €/m3. Vähäisellä kertymällä, pienipuus-
toisella kohteella ja pitkillä lähikuljetusmatkoilla 
koneellisen korjuun kustannus voi olla yli 30 €/
m3. Metsurityönä tehtävän hakkuun kustannuk-
set ovat soilla 60–150 €/m3.

6.9 Ennallistamisen seuranta

Kaikilla Metsähallituksen luontopalvelujen en-
nallistamilla soilla tehdään hoitoseurantaa (luku 
11, Hyvärinen & Aapala 2009). Ennallistamis-
suunnitelmassa osoitetaan kohdat, joihin hoito-
seurannassa tulee kiinnittää erityistä huomiota. 
Metsähallituksen luontopalvelujen toteuttamien 
ennallistamiskohteiden kasvillisuus- ja hydrolo-
giaseurannat koordinoidaan valtakunnallisesti 
(luku 11, Hyvärinen & Aapala 2009).

Poikkeuksena tästä ovat ennallistettavien soi-
den uhanalaisten tai muuten erityishuomiota 
vaativien lajien esiintymät. Niiden tilaa ja elin-
voimaisuutta seurataan ennallistamisen jälkeen 
kohdekohtaisesti. 

6.10 Suojelualuetta koskevan ennal-
listamissuunnitelman osallistaminen, 
hyväksyminen ja viestintä 

Jos suojelualueen rajojen läheisyydessä on ennal-
listamistarvetta ja toimenpiteillä voi olla vaiku-
tuksia suojelualueen ulkopuolelle, ympäröivien 
alueiden maanomistajien kanssa neuvotellaan en-
nallistamisen toteutuksesta, mm. suojavyöhyk-
keistä. Ennallistamisella ei saa olla suojelualueen 
ulkopuolelle vaikutuksia, joita naapurialueen 
maanomistaja ei ole hyväksynyt.

6.7 Ennallistamisen vaikutukset

Suunnitelmassa esitetään ja perustellaan ennallis-
tamisen odotettavissa olevat positiiviset ja mah-
dolliset ennakoidut negatiiviset vaikutukset. 

Huolellinen toimenpiteiden suunnittelu ja 
toteutus takaa yleensä sen, ettei toimenpiteistä 
aiheudu odottamatonta uhkaa tai haittaa. Suun-
nitelmassa käsitellään asiat, jotka saattavat epä-
onnistua tai aiheuttaa haitallisia sivuvaikutuksia. 
Uhkia voivat olla esimerkiksi

 – työkoneiden aiheuttamat haitalliset urat 
 – alun perin avoimen, mutta ojituksen myötä 
metsittyneen suon vesakoituminen puuston 
hakkuun jälkeen

 – virkistyskäytön oleellinen heikkeneminen
 – toteutusongelmat (esim. toimenpiteiden vii-
västyminen, ongelmat suon kantavuudessa, 
kulkuongelmat)

 – haitalliset aineet (esim. työkoneiden öljyva-
hingot)

 – alapuolisten vesistöjen kiintoaine- ja ravin-
nekuormitus

 – suojelualueen ulkopuolelle ennallistamisesta 
aiheutuvat vettymishaitat

Tavoitteena on varautua uhkiin ennalta niin, 
että uhkat pystytään välttämään, niiden vaiku-
tusta pystytään lieventämään tai toteutuneen uh-
kan vaikutukset pystytään korjaamaan viipymät-
tä. Suunnitelmaan kirjataan myös millaiset ovat 
uhkat silloin, jos suunnitelmaa ei toteuteta.

6.8 Toimenpiteiden kustannukset

Soiden ennallistamisen kustannukset muodos-
tuvat ennallistamisen suunnittelusta, työmaan 
valmistelusta sekä käytännön toimenpiteistä ja 
niiden työnohjauksesta (luku 12). Kustannukset 
vaihtelevat ennallistettavan alueen laajuuden mu-
kaan, mutta myös paljolti sen mukaan, millaista 
suota ennallistetaan. Pienten kohteiden suunnit-
telu on suhteessa kalliimpaa kuin laajojen koh-
teiden.

Ojien täytön kustannuksiin vaikuttaa mm. 
millaista suota ennallistetaan, millaisia toimen-
piteitä tarvitaan sekä tehdäänkö työ henkilö- vai 
konetyönä. Kustannukset arvioidaan työlajeittain 
sopivaa yksikköä kohti. 

Vuoden 2012 loppuun mennessä Metsähalli-
tuksen luontopalveluissa kertyneiden kokemus-
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pystyttäminen alueille, joissa on virkistyskäytön 
rakenteita tai muuten vilkasta retkeilykäyttöä, 
sekä tarvittaessa naapurimaanomistajien infor-
moiminen ennallistamis- tai luonnonhoitotöistä. 

6.11 Työmaan valmistelu ja ohjeistus

Työmaan valmistelu aloitetaan hyvissä ajoin en-
nen varsinaista toteutusta. Jos ennallistamissuun-
nitelman tekijä ja työmaan ohjaaja ovat eri henki-
löt, on tärkeä laatia ennallistamisen työmaaohje 
yhteistyössä, jotta ennallistamisen tavoitteista ja 
menetelmistä vallitsee yksimielisyys. 

Kiinteistörajan läheisyydessä tehtävistä en-
nallistamistoimista ilmoitetaan tarvittaessa etu-
käteen rajanaapureille. Tarvittaessa kiinteistöra-
ja ja toimenpidealueen erityiskohteet merkitään 
maastoon ennen töiden alkamista. Alueelle joh-
tavien teiden käyttöoikeudet selvitetään ja tar-
vittaessa sovitaan yksityisten teiden käytöstä ja 
kulku oikeuksista.

Työmaan toteutusta varten tehdään työmaa-
ohje, jossa toimenpiteet esitetään selkeällä kartal-
la. Lisäksi työmaaohjeessa voi olla sanallisia toi-
menpiteiden tarkennuksia ja tilaa toimenpiteiden 
toteuttajan keräämälle tiedolle (esim. kaadettujen 
puiden lukumäärä). Työmaaohjeeseen on merkit-
tävä myös vaaran paikat: pehmeiköt, puhelinlin-
jat, sähkölinjat, jyrkänteet matkalla kohteelle jne. 

Hätätapauksen varalta työmaaohjeeseen mer-
kitään koordinaattipiste (WGS 84) kohdetta lä-
hinnä olevalle ajokelpoiselle tielle ja yleinen hä-
tänumero sekä lähimmän terveyskeskuksen pu-
helinnumero. Myös työmaan ohjaajan puhelin-
numeron tulee löytyä työmaaohjeesta.

Työmaaohjeita valmisteltaessa huomioidaan 
yleiset ja erityiset työsuojelu- ja ympäristönsuo-
jeluseikat. Yleisiä vaatimuksia ovat Metsähallituk-
sen ympäristö- ja laatujärjestelmän noudattami-
nen konetyössä (koneissa oltava mm. öljyn imey-
tysvälineistö ja käsisammutin). Erityisiä työsuoje-
luasioita ovat mm. raskaan kaluston kulkureittien 
sijoitteluun ja työskentelyyn vaikuttavat vaarate-
kijät (mm. sähkölinjat, pehmeiköt), samoin met-
sureiden liikkumiseen liittyvät asiat (pehmeiköt 
kartalle myös moottorikelkkoja varten, mootto-
rikelkoilla liikuttaessa täytyy olla asianmukainen 
suojavarustus jne.). Erityisiä ympäristönsuojelu-
näkökohtia liittyy pohjavesialueella tai pienveden 
läheisyydessä toimimiseen.

Mikäli ennallistamisalueella on, tai on syy-
tä olettaa että on, kiinteitä muinaisjäännöksiä, 
toimenpiteitä suunniteltaessa ollaan yhteydessä 
Metsähallituksen kulttuuriperinnön asiantunti-
joihin tai Museovirastoon (luku 10). Muinais-
jäännöksiä sisältävien kohteiden valmiista ennal-
listamissuunnitelmasta pyydetään aina lausunto 
Museovirastolta.

Jos hoidetaan uhanalaisen tai muuten erityisen 
merkittävän lajin elinympäristöä, toimenpiteistä 
pyydetään tarvittaessa kommentit lajiasiantunti-
joilta, esimerkiksi eliötyöryhmiltä (tietolaatikko 
25). 

Yksityisen suojelualueen hoito ja ennallis-
taminen suunnitellaan maanomistajan suostu-
muksella. Suojelualueen rauhoitusmääräyksiä 
on noudatettava. Mikäli tarvittavat hoitotoi-
menpiteet ovat rauhoitusmääräysten vastaisia, 
lupa rauhoitusmääräyksistä poikkeamiseen hae-
taan ELY-keskukselta tai joissain tapauksissa ym-
päristöministeriöstä. Suunnitelman valmistuttua 
alueen omistajalta pyydetään kirjallinen hyväk-
syntä suunnitelmalle, ja samalla voidaan laatia 
sopimus töiden toteuttamisesta. Mikäli alueella 
on useita omistajia, tulee hyväksyntä ja sopimus 
saada kaikilta. Vaihtoehtoisesti omistajat voivat 
valtuuttaa valtakirjalla yhden omistajista toimi-
maan muidenkin edustajana asiassa.

Kaikista Natura-alueiden ja yksityisten suoje-
lualueiden ennallistamis- ja luonnonhoitosuun-
nitelmista pyydetään lausunto ELY-keskukselta, 
joka myös hyväksyy yksityisten suojelualueiden 
toimenpidesuunnitelmat. Vanhojen, kymme-
niä vuosia sitten perustettujen suojelualueiden 
rauhoitusmääräyksissä tai perustamisasetuksessa 
saatetaan edellyttää luonnonsuojeluvalvojan toi-
menpidelupaa. Silloin lausunto ja suunnitelman 
hyväksyntä pyydetään ympäristöministeriöstä. 
Suunnitelmasta kannattaa kuitenkin siinäkin ta-
pauksessa olla ensin yhteydessä ELY-keskukseen.

Valtion omistamien suojelualueiden Metsä-
hallituksen luontopalvelujen työnä toteutettavat 
suunnitelmat hyväksyy luonnonsuojelun alue-
päällikkö sen jälkeen, kun suunnitelmat ovat 
käyneet lausunnoilla ja niitä on täydennetty tar-
vittaessa.

Viestinnästä suunnitelmaan kirjataan, riittää-
kö perustiedottaminen vai tarvitaanko jostain 
syystä erityistä tai kohdennettua viestintää. Perus-
tiedottamiseen kuuluvat mm. tiedote toimenpi-
teistä paikallisiin viestimiin, informaatiotaulujen 
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kun kuivavara on alle 30 cm. Mikäli haitta-alue 
ulottuu ennallistamisalueen ulkopuolelle, voidaan 
suo ennallistaa vain jos siihen saadaan kaikkien 
haittaa kärsivien naapurikiinteistöjen omistajien 
kirjallinen suostumus, jossa määritellään mm. 
suunnitellut toimenpiteet sekä toimenpiteistä 
seuraavien haittojen laajuus ja suuruus. Haitta-
alueen laajuus ja haitan suuruus määritellään 
yleensä kuivavaran muutoksen perusteella.

Tarkan korkeustiedon hankinta

Vaaitus

Korkeussuhteiden vaaitseminen maastossa on toi-
miva menetelmä, kun korkeussuhteet tarvitaan 
rajatulta määrältä sijaintipisteitä eikä mitatuista 
korkeuspisteistä tarvitse muodostaa jatkuvaa pin-
taa. Menetelmän heikkoutena ovat mittaamisen 
hitaus, monivaiheisen mittaamismenetelmän ai-
heuttamat mittausvirheet sekä mahdolliset mit-
tauspisteiden sijaintivirheet. Yleensä perinteisellä 
optisella vaaituskiikarilla saatavat lukemat ovat 
kuitenkin riittävän tarkkoja ja helppoja tulkita. 
Vaaitsemiseen tarvitaan kaksi henkilöä: toinen 
pitää lattaa ja toinen katsoo lukeman kiikaris-
ta. Avoimella paikalla tähtääminen voi onnistua 
useiden satojen metrien etäisyydelle, mutta pit-
killä tähtäyksillä mittauksen epätarkkuus kasvaa 
huomattavasti. Heikosti kantavalla alueella, ku-
ten suolla, kiikari voi olla vaikea saada pysymään 
mitattaessa paikoillaan, mikä osaltaan heikentää 
mittaustarkkuutta.

Tasolaser

Tasolaserin käyttöön voi perehtyä nopeasti ja mit-
tauksen tekeminen on helppoa (kuva 1). Tasola-
ser soveltuu mittaustöihin, joissa vaaditaan mel-
ko pitkiä toimintamatkoja ja hyvää tarkkuutta. 
Mittaamiseen riittää yksi henkilö.

Laserlähetin vakaa lasersäteen automaattises-
ti vaaka-asentoon, mikä vähentää mittavirhei-
tä. Avoimilla alueilla tasolaserilla voi mitata 2–3 
senttimetrin korkeustason tarkkuudella useiden 
satojen metrien etäisyydeltä. Näkemäesteet, ku-

Korkeustieto ennallistamisen suunnittelussa

Sakari Rehell, Juha Siekkinen ja Antti Leinonen

Soiden ennallistamisen suunnittelun keskeinen 
lähtökohta on tieto maanpinnan ja vedenpinnan 
korkeustasoista. Mitä tarkemmin korkeudet on 
selvitetty, sitä paremmin pystytään arvioimaan 
toimenpiteiden vaikutukset ja mitoittamaan toi-
menpiteet tavoitteiden mukaisiksi.

Peruskartoilla maanpinnan korkeussuhteet 
esitetään 2,5 metrin välein piirrettyjen korkeus-
käyrien avulla. Peruskartta-aineisto yhdessä ilma-
kuvien kanssa sekä veden virtaussuhteiden tar-
kastelu maastossa on useissa tapauksissa riittävä 
pohja suunnittelulle.

Tarkkaa korkeustietoa tarvitaan, kun selvite-
tään ennallistamisen mahdollisia haitallisia vai-
kutuksia ennallistettavan alueen tai suojelualueen 
ulkopuolelle, haittojen välttämistä ja toimenpitei-
den mitoittamista oikein. Esimerkiksi: 

 – Aiheutuuko naapurikiinteistölle mahdollises-
ti vettymishaittoja? Miten sijoitetaan pato si-
ten, ettei se aiheuta haittaa naapurikiinteis-
tölle tai esimerkiksi ennallistamisalueen aralle 
kohteelle?

 – Onko alueella ennallistamisen kannalta hyö-
dyllisiä uomia, kuten kuivuneita luonnonpu-
roja, joihin vesi pyritään ohjaamaan?

 – Onko alueella sellaisia uomia, joihin vesi ei 
saa päästä virtaamaan ennallistamisen jäl-
keen?

 – Kuinka pitkät pintavallit tarvitaan painuneen 
ojan poikki, jotta vesi ei kierrä patoja, vaan 
virtaa haluttuun suuntaan?

 – Kuinka laajoja ja syviä lammikoita patojen 
taakse muodostuu?

Mahdollisen vettymishaitan laajuuden ja suu-
ruuden määrittely vaatii usein tarkkoja tietoja 
korkeuksista. Jos vedennousu ulottuu naapuri-
kiinteistön puolelle, hankkeesta pitää olla yh tey-
dessä ko. kiinteistön omistajaan. Naapurikiinteis-
töllä vedennousu todetaan usein ensimmäisenä 
ojissa. Kuivavaran alenemiseen voi joutua pyytä-
mään omistajalta kirjallisen suostumuksen. Asi-
assa kannattaa olla yhteydessä myös alueellisen 
ELY-keskuksen yleisen edun valvojaan, joka voi 
neuvoa kuivatusvaraan liittyvissä asioissa. Met-
sämaalla puuston kasvu heikkenee merkittävästi, 
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Takymetri

Tarkkaan mittaukseen sopii myös takymetri, joka 
on kulma- ja etäisyysmittauskoje. Mitattaessa ta-
kymetri lähettää infrapunasäteen, joka heijastuu 
takaisin mitattavalla kohteella olevasta prismasta 
tai esimerkiksi maanpinnasta. Laitteella voidaan 
laskea jokaiselle heijastuspisteelle koordinaatti- ja 
korkeustieto. Takymetrit ovat kuitenkin kalliita 
ja vaativat käyttäjältään erikoisosaamista. Niitä 
käytetään esimerkiksi vesilintukosteikkojen suun-
nittelussa (kuva 3). 

Kuva 1. Tasolasermittaus on helppo tehdä yksin ja menetelmä on tarkka. Kuva: Juha Siekkinen. 

Kuva 2. GPS/GNSS-mittausjärjestelmällä saadaan tarkka 
korkeusvaihtelutieto suhteellisen nopeasti laajaltakin alu-
eelta. Kuva: Juha Siekkinen.

ten puusto ja pensaat voivat kuitenkin rajoittaa 
mittausetäisyyksiä merkittävästi.

GPS-laitteet

Jos tarvitaan hyvin tarkkaa korkeustietoa, voidaan 
käyttää VRS- tai RTK-verkossa toimivaa GPS/
GNSS-paikannusta (Maanmittauslaitos 2013, 
kuva 2). Siinä kartoitusvastaanottimen lähel-
le määritellään virtuaalinen tukiasema kiinteän 
tukiasemaverkon havaintojen ja erilaisten virhe-
lähteiden mallinnuksen avulla. Mittaaja kulkee 
sauvaan asennetun GPS-vastaanottimen kanssa 
suunniteltavan alueen läpi ja saa tarkat tiedot mit-
tauspisteiden korkeuksista ja sijainnista. Etuina 
ovat hyvä tarkkuus ja laajojen alueiden suhteelli-
sen nopea kartoittaminen. Laitteet ovat kuitenkin 
kalliita ja vaativat käyttäjältään erikoisosaamista.

Edulliset, retkeilijöidenkin käyttämät GPS-
käsinavigaattorit soveltuvat vain sijainnin sel-
vittämiseen. Niistä saatava korkeustieto on vain 
suuntaa antava eikä sovellu ennallistamissuunnit-
telun tueksi.



130

TIETOLAATIKKO 24.

ton tilavuudesta. Ennallistamiskohteella tämä voi 
helpottaa hakkuiden suunnittelua. 

Yksittäisten pisteiden korkeustietoa voidaan 
käyttää esimerkiksi vettymisalueen ja viereisen 
metsän, pellon tai tien pinnan korkeustietojen 
vertaamiseen. Aineistoa tulkittaessa on kuitenkin 
huomattava, että korkeustiedon tarkkuus riippuu 
siitä, millaisesta pinnasta pulssi on heijastunut. 
Esimerkiksi tiheä kasvillisuus sekä soilla mätäs-, 
väli- ja rimpipinnoista johtuva pinnanmuotojen 
vaihtelu heikentävät yksittäisen pisteen informaa-
tion luotettavuutta, minkä vuoksi vertailuun tar-
vitaan useita pisteitä.

Laserkeilausaineistoa on kerätty Suomessa 
vuodesta 2008 lähtien. Maanmittauslaitoksen 
lisäksi laserkeilausta tehdään kaukokartoituspe-
rusteisen metsien inventoinnin yhteydessä. Tämä 
korkeusaineisto vastaa tarkkuudeltaan pääpiirteis-
sään Maanmittauslaitoksen tuottamaa aineistoa. 
Yksityismailla metsävarojen inventoinnin yhtey-
dessä tehtävästä laserkeilauksesta vastaa Suomen 
metsäkeskus. Lisäksi vastaavaa keilausta tehdään 
Metsähallituksen sekä suurimpien metsänomis-
tajien mailla.

Laserkeilausaineistoa ja käsittelyohjelmia löy-
tyy esimerkiksi Metsähallituksesta sekä Suomen 
metsäkeskuksesta. Lisäksi Maanmittauslaitoksen 
nettisivuilta voi tarkastella aineiston kattavuutta 
ja ladata laserkeilausaineistoa maksutta avoimien 
aineistojen tiedostopalvelusta. Aineiston tarkaste-
luun ja käsittelyyn tarvittavia ohjelmia on saata-
vissa myös maksutta internetistä (Ventin 2011).

Laserkeilaus

Laserkeilaus on uusi menetelmä, josta on tulossa 
yhtä tärkeä ennallistamisen suunnittelun ja seu-
rannan työväline kuin ilmakuvista (ks. kuva 141 
s. 272). Menetelmä perustuu lentokoneeseen 
asennetun laserkeilaimen maahan ampu mien la-
ser-pulssien heijastumisen analysointiin. Keilai-
men mittaamista heijastumista muodostetaan pis-
tejoukko (pistepilvi), jonka jokainen piste sisältää 
x- ja y-koordinaattien lisäksi mm. korkeus tiedon. 
Pisteiden korkeustarkkuudeksi on määritelty 15 
senttimetriä (Maanmittauslaitos 2013).

Pistepilvestä voidaan tuottaa jatkuvia pinto-
ja. Jatkuvat pinnat voidaan muodostaa kaikista 
pistepilven pisteistä tai valitsemalla tiettyä luok-
kaa edustavia pisteitä. Jos pinta muodostetaan 
pelkästään maanpinnasta heijastuneista pisteis-
tä, saadaan maanpinnan korkeusmalli. Soiden 
ennallistamisen suunnittelussa tarvitaankin eni-
ten maanpinnan korkeustietoa, jonka perusteella 
voidaan tuottaa esimerkiksi maastonmuotoja ha-
vainnollistavia vinovalovarjostuskuvia (kuva 4A), 
maanpinnan korkeuskäyrästöjä tai korkeuspro�i-
leja. Vinovalovarjosteet antavat hyvän yleiskuvan 
alueen korkeussuhteista sekä ojien kunnosta ja 
koosta. Pintamallia analysoimalla saadaan myös 
laskettua tarkasti haitta-alueen laajuus sekä kui-
vavaran suuruus erilaisilla padotuskorkeuksilla. 

Kasvillisuudesta tapahtuvan heijastuksen pe-
rusteella saadaan suhteellisen tarkka tieto puus-

Kuva 3. Takymetrimittauksen tulokset ovat tarkat ja maanpinnan muotoja voi havainnollistaa saadun aineiston avulla 
monipuolisesti. Aineiston perusteella voi vertailla joustavasti esimerkiksi kosteikon toteuttamisen vaihtoehtoja. Kuva: 
Juha Siekkinen.
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Kuva 4. Laserkeilausaineistoa on hyödynnetty Pyhännän Törmäsenrimmen Natura-alueen reunaosien ennallistami-
sen suunnittelussa. Metsähallituksen metsätalouden ja luontopalvelujen kesken sovitaan Natura-alueen ulkopuolisen  
alueen kunnostusojitusten ja suojellun suon ennallistamisen rajanvedosta. Vinovalovarjostus (A) havainnollistaa ojien 
kuntoa ja alueen topografiaa. Korkeusmallia (B) ja karttakuvaa (C) vertaamalla selviää suon pinnan kaltevuus, joka on 
karttakuvassa Natura-rajan ympärillä noin 50 cm/100 m. Tietoa voidaan hyödyntää patojen ja syöttöojien paikkoja suunni-
teltaessa. Esimerkiksi jos vesi nousee Natura-alueen ennallistettavalla suolla pinnan tasalle, noin sadan metrin päässä tästä 
metsätalousmaan ojan varrella kuivavaraa olisi vähintään 50 cm. © Metsähallitus 2013, © Maanmittauslaitos 1/MML/13.

A

B

Suojelualue

500 m0

Natura 2000 -aluerajaus
C

Suojelualue

500 m0

Natura 2000 -aluerajaus
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vielä uhanalaisempaa lajia, joka taantuisi tai jopa 
häviäisi, ellei kohdetta ennallistettaisi. Aina siir-
to ei ole tarpeen, vaikka kyse olisi uhanalaisesta 
lajista. Esimerkiksi jos laji on kohteella huomat-
tavan runsas, siirrolla ei todennäköisesti saavutet-
taisi merkittävää lisähyötyä.

Siirtoistutusten tarve ennallistamisen  
yhteydessä

Kokemukset suojelutarpeessa olevien kasvien siir-
toistutuksista ovat toistaiseksi vähäisiä, joten la-
jien siirto on suunniteltava perusteellisesti ja to-
teutettava huolella. Siirtoihin liittyvät toimet on 
dokumentoitava ja siirron vaikutuksia on seurat-
tava, jotta tarvittaessa voidaan tehdä lisätoimenpi-
teitä ja jotta siirtokokemuksia voidaan hyödyntää 
laajemmin. Lajien siirron periaatteita ja tarpeita 
arvioidaan jatkossa myös ennallistamisseuranto-
jen tulosten pohjalta. 

Mahdolliseen lajinsiirtotarpeeseen ennallis-
taja törmää yleisimmin lähdevaikutteisilla soilla 
tai letoilla, jos arvokasta ja uhanalaista kasvilajis-
toa kasvaa ojien pohjilla tai penkoilla (kuva 1). 
Elinympäristön ekologisesti tarkoituksenmukai-
nen ennallistaminen saattaa edellyttää myös näi-
den ojien tukkimista. Myös ojituksen seurauk-
sena kuivuneille rimpipinnoille on voinut siirtyä 
uhanalaisia välipintalajeja, joiden säilyminen vaa-
rantuu, kun rimpipinnat vettyvät ennallistamisen 
jälkeen. Näissä tapauksissa lajien ja kasvustojen 
siirrot sopiviin elinympäristöihin voivat varmis-
taa suojelutarpeessa olevan lajin populaatioiden 
säilymisen. 

Kasvilajien siirtoon on useita vaihtoehtoja. 
Siirtojen yhteydessä on aina varmistuttava, ettei 
niistä aiheudu haittaa alueen muille suojelutar-
peessa oleville lajeille.

 – Kasvusto voidaan siirtää sopivalle kasvupai-
kalle samalla suolla. 

 – Jos voidaan perustellusti olettaa, että lajille 
sopivaa elinympäristöä syntyy tai palautuu 
ennallistamisen yhteydessä, laji voidaan siir-
tää myös suoraan tällaiselle paikalle. Kasvus-
ton siirtämistä täytetyn ojan päälle tulee kui-
tenkin harkita huolellisesti tapauskohtaisesti. 

Yleensä Suomen metsäojitetuilla soilla on edel-
leen jäljellä suolajistoa, eikä tavanomaisen suokas-
vilajiston siirtoistutuksia tarvita ennallistamisen 
yhteydessä. Siirtoistutusten tarve voi nousta esiin 
esimerkiksi tilanteessa, jossa joillekin lajeille tar-
peelliset ennallistamistoimenpiteet ovat haitallisia 
joillekin toisille lajeille. Tuolloin ennallistamisen 
haittoja voidaan pyrkiä vähentämään siirtoistu-
tuksin. 

Jos ennallistettavaksi suunnitellulla alueel-
la kasvaa lainsäädännössä huomioon otettavak-
si määrättyjä (luontodirektiivin liitteiden II tai 
IV, erityisesti suojeltavia tai rauhoitettuja kasvi-
lajeja), uhanalaisia tai joissain tapauksissa myös 
muuten erityisiä lajeja (esim. kasvilaji muodostaa 
suojelukohteen keskeisen suojeluarvon tai laji on 
seudulla harvinainen), tulee suunnittelussa arvioi-
da ennallistamistoimien vaikutukset näihin sekä 
siirtoistutusten tarve ja mahdollisuudet. Ennal-
listamissuunnitelma ja lajivaikutusten arviointi 
on tällaisissa tapauksissa syytä tehdä yhteistyössä 
lajiasiantuntijoiden kanssa.

Edellä mainittujen, suojelutarpeessa olevien 
kasvilajien elinympäristöjen ennallistamista tai 
mahdollisia siirtoistutuksia suunniteltaessa on 
otettava huomioon 

 – lajeihin liittyvät lainsäädännölliset velvoitteet 
(luontodirektiivin lajit, erityisesti suojeltavat 
ja rauhoitetut lajit)

 – lajien merkitys suojelukohteen suojeluperus-
teena 

 – lajin valtakunnallinen ja alueellinen suojelu-
tarve 

 – lajin esiintymispaikan nykytila, esiintymän 
merkitys lajin suojelulle sekä esiintymän tu-
levaisuudennäkymät pitkällä aikavälillä ilman 
hoitotoimia ja hoidettuna 

 – ennallistettavan paikan muut arvot suhteessa 
lajiin ja sen esiintymän merkitykseen

 – ennallistamisen ja mahdollisen siirron onnis-
tumisen todennäköisyys. 

Elinympäristön ennallistaminen saattaa tie-
tyissä tapauksissa olla perusteltua, vaikka jotkut 
suojelutarpeessa olevat lajit siitä kärsisivät. Esi-
merkiksi silloin, jos samalla kohteella on toista, 

Putkilokasvien ja sammalten siirrot soiden ennallistamisen yhteydessä

Heikki Eeronheimo, Kaisu Aapala ja Terhi Korvenpää
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tuneet hyvin. Näyttää siltä, että sammalet läh-
tevät hyvin kasvuun myös versonkappaleista, 
mikäli olosuhteet ovat sopivat.

 – Siirto voidaan toteuttaa vaiheittain siirtämällä 
ensin osa kasvustosta ja varmistaa siten siir-
ron onnistuminen jo ennen ennallistamista. 

 – Siirtoistutus voi putkilokasveilla olla varsi-
naisten kasviyksilöiden siirtämisen ohella 
myös siemenien siirtämistä eli kylvämistä 
sopivalle kasvupaikalle. Kasvien kylväminen 
voisi olla kokeilun arvoinen ja luonnonsuo-
jelubiologisesti kustannustehokas keino, sillä 
sitä voisi kasvuston vaarantumatta toteuttaa 
jopa useampana vuonna ennen varsinaista en-
nallistamista. Tällöin lajia saataisiin levitettyä 
mahdollisimman moneen sopivaan paikkaan, 
mikäli itse kasviyksilöiden siirto epäonnistui-
si. Esimerkiksi Life Luonto -hankkeessa ’Ti-
kankontin ja lettorikon suojelu Pohjois-Suo-
messa’ huomattiin, että lettorikko lähti hyvin 
kasvuun siemenistä sopivalla kasvupaikalla 
(Laitinen 2005, Kulmala 2005).

Myllätty ja paljas turvepinta on esimerkiksi 
vaateliaille lettojen putkilokasveille yleensä 
vaikea elinympäristö, vaikka se voi olla mo-
nille uhanalaisille sammallajeille tärkeä ly-
hytaikainen kasvupaikka. Paljaalla, pitkälle 
maatuneella turvepinnalla kosteusolot voivat 
vaihdella voimakkaasti, vaikka vedenpinnan 
tason muutos ei olisikaan kovin suuri. Myl-
lätyllä turvepinnalla kasvien käytössä olevien 
pääravinteiden määrä kasvaa, mikä voi antaa 
voimakkaille kilpailijoille lettolajeja parem-
man kasvuedun. Lisäksi alun perin märillä 
soilla ojien varret ovat yleensä painuneet voi-
makkaasti, joten ennallistamisen jälkeen ne 
jäävät usein osittain veden peittämiksi, mikä 
voi haitata siirrettävien lajien menestymistä. 

 – Perattuja lähdepuroja ennallistettaessa on 
siirretty tavanomaisen lähdesammallajiston 
kasvustoja turvaan toimenpiteiden ajaksi (ks. 
luku 13.7). Lopuksi ne on istutettu takaisin 
purouomaan kivien tai puunkappaleiden suo-
jaan. Toimenpiteen vaikutuksia on seurattu 
silmämääräisesti, ja siirrot ovat yleensä onnis-

Kuva 1. Metsähallituksen luontopalvelujen työntekijät siirtämässä lettorikkoa turvaan kauemmaksi ojasta ennen ennal-
listamistöitä. Ennallistaminen ja lettorikon siirto tehtiin Tervolassa Keskipalonjängällä, joka sisältyy Karhuaavan–Heini-
jängän–Kokonrämeen Natura 2000 -alueeseen. Pikkukuvassa irrotettu lettorikkokasvusto on odottamassa siirtoa lajille 
soveliaaseen paikkaan. Kuvat: Markku Pernu.
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Natura-alueilla toimet eivät saa heiken-
tää luontodirektiivin liitteen II lajien koko-
naistilannetta alueella. Jos epäillään, että toi-
menpiteet saattavat heikentää näiden lajien 
kokonaistilannetta, tarvitaan LSL 65 §:n mu-
kainen Natura-arviointi- ja lausuntomenettely. 
Ennallistamissuunnitelma voidaan hyväksyä, jos 
em. menettely osoittaa, että toimenpiteet eivät 
merkittävästi heikennä kyseisten lajien tilannetta 
Natura-alueella. 

Ennallistamistoimenpiteet eivät saa heikentää 
erityisesti suojeltavien lajien (LSL 47 §) säily-
miselle tärkeitä esiintymispaikkoja. Kielto tulee 
voimaan sen jälkeen, kun ELY-keskus on tehnyt 
esiintymispaikasta rajauspäätöksen. Vastaava kos-
kee myös muiden ko. lainkohdan mukaan rajat-
tujen lajien esiintymiä. Poikkeaminen säännöksis-
tä on sallittu vain ELY-keskuksen luvalla. Vaikka 
erityisesti suojeltavan lajin esiintymästä ei olisi 
tehty rajauspäätöstä, on jo ennallistamissuun-
nitelmaa laadittaessa syytä olla yhteydessä ELY-
keskukseen. Suojelualueilla erityisesti suojeltavien 
lajien tilannetta ei saa heikentää, vaikka esiinty-
mää ei olisi rajattu. Lakisääteisillä suojelualueil-
la ei yleensä tehdä luonnonsuojelulain mukaisia 
erityisesti suojeltavien lajien rajauksia, vaan alu-
een suojelustatus edellyttää, että lajin säilyminen 
varmistetaan suojelualueen hoitoa tai ennallista-
mista suunniteltaessa. 

Muille uhanalaisille lajeille ei lainsäädännös-
sä ole määritelty huomioonottamisvelvoitteita. 
Toimijoiden ja maanomistajien tekemät vapaa-
ehtoiset sitoumukset ja ympäristöohjeet sisältä-
vät kuitenkin tavoitteita ja ohjeita niidenkin huo-
mioon ottamiselle erilaisia toimia toteutettaessa. 
Poikkeustapauksissa tällaisen lajin esiintymälle ai-
heutuvia haittoja voidaan hyväksyä myös suojelu-
alueilla, kunhan toimilla saavutettava luonnon-
suojelullinen hyöty on perusteltavissa suhteessa 
haittoihin ja haitat on minimoitu.

Suojelualueiden hoidon ja käytön periaattei-
den (Metsähallitus 2010) mukaan luonnonsuoje-
lualueelle voidaan tarvittaessa palauttaa siirtoistu-
tuksella myös alueella aiemmin esiintynyt, mutta 
sieltä hävinnyt suojelun tarpeessa oleva laji. Poik-
keuksellisesti alueelle voidaan siirtää myös suoje-
lutarpeessa oleva laji, jonka ei tiedetä siellä esiin-
tyneen mutta jonka säilymiseen suojelualue tar-
joaa ainoan tai vaikeasti korvattavan ympäristön. 
Näissäkin tapauksissa on ennen siirtoa arvioi tava 
toimenpiteen vaikutus lajiin tai lajistoon siirron 
lähtöalueella ja kohdealueella, kohdealueen so-
pivuus lajille sekä siirron tuloksena syntyvän tai 
vahvistuvan uuden populaation vaatimat hoito- ja 
seurantatoimet kohdealueella. Nämä siirrot teh-
dään ensisijaisesti ennallistettuihin elinympäris-
töihin. 

Lajien lainsäädännöllinen asema ja  
siirtoihin tarvittavat luvat

Lajisiirtoja suunniteltaessa on muistettava, että 
kasvien kaivaminen maasta ja siirto eivät kuu-
lu jokamiehen oikeuksiin, vaan minkä tahansa 
kasvilajin siirtoon millä tahansa alueella tarvitaan 
aina maanomistajan lupa. 

Lajien lainsäädännöllinen asema on määritelty 
luonnonsuojelulaissa, johon on sisällytetty myös 
luontodirektiivin määräykset. Rauhoitetun kas-
vin (LSL 42 §) tai sen osan poimiminen, kerää-
minen, irtileikkaaminen, juurineen ottaminen tai 
hävittäminen on kielletty. Sama koskee soveltuvin 
osin rauhoitetun kasvin siemeniä. 

Luontodirektiivin liitteen IV (b) kasvilajit 
ovat rauhoitettuja, jolloin niiden yksilöiden hä-
vittäminen on kielletty (LSL 42 §). Mikäli en-
nallistamisen yhteydessä on riski rauhoitettujen 
lajien tai luontodirektiivin liitteen IV (b) lajien 
yksilöiden tuhoutumiseen tai niitä suunnitellaan 
siirrettäväksi, toimiin tarvitaan ELY-keskuksen 
myöntämä poikkeuslupa (LSL 48 § ja 49 §).
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1969, Martikainen ym. 1999, Weslien & Schroe-
der 1999). Myös korpien pienilmasto on kirjan-
painajalle epäedullinen.

Liesjärven Soukonkorvessa ennallistettiin 
1995 puustoinen ojitettu korpi, minkä jälkeen 
sinne on syntynyt vähittäin huomattavia mää-
riä (paikoittain satoja kuutioita) lahoavaa kuusi-
puuta (kuva 1). Kovakuoriaislajistoa on seurattu 
vuosina 1995–2010 (Harri Tukia, julkaisematon 
aineisto). Kaarnakuoriaisten yksilömäärät nou-
sivat kahtena ensimmäisenä vuotena ennallista-
misesta mutta palautuivat nopeasti alkuperäiselle 
tasolle. Kaiken kaikkiaan kaarnakuoriaisten yk-
silömäärät ovat olleet hyvin vaatimattomia. En-
nallistetun korven reunoilta kivennäismaan puo-
lelta löytyi muutamia kuusia, joissa oli merkkejä 
kaarnakuoriaisista mutta jotka olivat saattaneet 
kuolla myös vedenpinnan nousun seurauksena. 
Merkkejä kirjanpainajatuhosta ja sen leviämisestä 
ei ole havaittu. 

Tutkimalla tuhohyönteisten esiintymistä 
myrskyjen ja muiden häiriöiden jälkeen voidaan 
arvioida hyönteistuhoriskiä tilanteissa, joissa 
kuollutta puuta saattaa olla huomattavasti enem-
män kuin mitä korpiin ennallistamisen yhteydes-
sä tuotetaan tai syntyy. Yksittäisten pienialaisten 
myrskynkaatoalueiden puissa lisääntyneiden 
kaarnakuoriaisten ei ole yleensä havaittu aiheut-
taneen tuhoja ympäröivissä metsissä (Annila & 
Petäistö 1978, Eriksson ym. 2006, 2007). Var-
joisuuden ja kuolleen puuston tilavuuden osalta 
nämä vastannevat jossain määrin ennallistettuja 
korpia. Etelä-Ruotsissa kirjanpainaja sen sijaan 
tappoi satoja puita yli 10 hehtaarin myrskytuho-
alueilla, kun myrskyn kaatamia puita oli 16–55 
kappaletta hehtaarilla (Schroeder 2001).

Ennallistamiseen liittyviä tuhohyönteistutki-
muksia on tehty jonkin verran kivennäismaiden 
metsissä. Eteläsuomalaisessa tutkimuksessa ta-
pettiin kuusia 20 puun ryhmiin (Eriksson ym. 
2008). Osassa ryhmistä puut oli sahattu poikki (ei 
juuriyhteyttä) ja toisissa työnnetty kumoon (juu-
riyhteys). Nämä toimenpiteet eivät aiheuttaneet 
merkittävää kuolleisuutta ympäröivissä kuusissa. 
Joensuu ym. (2008) tutkivat reheviä, kuusivaltai-
sia, yli 80-vuotiaita entisiä talousmetsiä suojelu-

Soiden ennallistamiskohteilla kuolee puita, kun 
ojia tukitaan kaivinkoneilla sekä sitä seuraavan 
pohjavedenpinnan nousemisen takia. Lahopuuta 
muodostuu myös, jos puita kaulataan tai kaade-
taan haihduttavan puuston vähentämiseksi. Kaik-
ki toimenpiteet, jotka tuottavat kuollutta puu-
ainesta, voivat periaatteessa lisätä ns. tuhohyön-
teisten yksilömääriä. Soiden ennallistamiseen liit-
tyvät hyönteistuhot ovat kuitenkin mahdollisia 
lähinnä järeäpuustoisissa korvissa tai rämeillä, 
joilla puusto on järeytynyt ojituksen myötä. Li-
sääntyneet yksilömäärät eivät kuitenkaan auto-
maattisesti tarkoita, että hyönteiset aiheuttaisivat 
haittoja ennallistamis- tai suojelualueiden ympä-
ristössä. Haittariskiin vaikuttavat mm. kuollei-
den puiden määrä ja laatu, ympäröivien alueiden 
puusto sekä sääolosuhteet. 

Tässä kirjoituksessa tarkastelemme soiden 
ennallistamistoimien mahdollisia vaikutuksia 
hyönteistuhoriskiin korvissa ja rämeillä. Koska 
tutkimustuloksia turvemailta ei oikeastaan ole, 
tarkastelemme tuhoriskiä periaatteelliselta kan-
nalta tukeutuen tuloksiin mm. kivennäismaiden 
metsistä. Laajemmin metsien ennallistamiseen ja 
luonnonhäiriöihin liittyvään hyönteistuhoriskiin 
voi perehtyä Metsien ennallistamisoppaassa (Ko-
monen ym. 2011). Tuloksia tulkittaessa on muis-
tettava, että turvemaiden metsät poikkeavat mo-
nella tavalla kivennäismaiden metsistä. Esimer-
kiksi luontaisten häiriöiden kirjo on turvemailla 
osittain erilainen kuin metsissä: metsäpalot ovat 
harvinaisempia, (pohja)vedenpinnan vaihtelun 
merkitys on suurempi ja myrskyt kaatavat puita 
lähinnä korvissa. 

Korvet

Korvissa metsätuhoja voi aiheuttaa lähinnä kuu-
sella elävä kovakuoriaislaji kirjanpainaja (Ips ty-
pographus). Kirjanpainajat lisääntyvät kuolleissa, 
läpimitaltaan yli 15-senttimetrisissä puissa, ja ne 
voivat runsastuttuaan tappaa myös eläviä puita. 
Kirjanpainaja on termo�ilinen laji, eli se suosii 
avoimia, valoisia ja siten myös lämpimiä aluei-
ta. Siksi kirjanpainaja harvemmin aiheuttaa mer-
kittävää haittaa sulkeutuneissa metsissä (Annila 

Soiden ennallistamiseen liittyvät hyönteistuhoriskit

Atte Komonen, Tero Toivanen ja Pekka Punttila
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ran kirjanpainajaa. Majavan tulvittamaa metsää 
ei voi kuitenkaan suoraan verrata ennallistettuun 
puustoiseen suohon, sillä ennallistetulla suolla ei 
ole yli kasvukauden jatkuvaa tulvaa, joka tappaa 
kaikki puut. 

Ennallistamisalueen rajauksen huolellisella 
suunnittelulla kirjanpainajariskiä voidaan entises-
tään pienentää. Erityisesti on vältettävä tilanteita, 
joissa ennallistamisalue rajautuu etelänpuolelta 
avoimeen alueeseen.

On kuitenkin muistettava, että kun olosuhteet 
ovat poikkeukselliset, kirjanpainaja pystyy tappa-
maan puita myös sulkeutuneen metsän sisällä. 
Iitin Saviojalla kaulattiin pystyyn ja kaadettiin sa-
haamalla kuusia useisiin erillisiin ryhmiin yhteen-
sä noin 156 m3 taponlehtiesiintymän hoitamisek-
si. Saviojan kuusikko on vanhaa ja tasaikäistä ja 
kasvaa kuivumiselle altistavalla savimaalla. Kir-
janpainajan havaittiin runsastuneen hoitotoimien 
jälkeen ja tappaneen kookkaita kuusia metsän si-
sällä, kaulattujen pystypuiden ja maapuurytöjen 
välittömässä läheisyydessä (Komonen & Alajoki 
2011). Olosuhteet olivat kesällä 2010 poikkeuk-
sellisen helteiset, mikä oli todennäköisesti heiken-

alueella Kuopiossa. Rehevät kuusivaltaiset metsät 
vastannevat monilta ekologisilta olosuhteiltaan 
(esim. pienilmasto) melko hyvin korpia. Kolmelle 
koealalle luotiin neljä aukkoa kaatamalla kaikki 
puut joko räjäyttämällä tai puskemalla ne nurin 
traktorilla syksyn ja talven aikana. Kahdelle ver-
rokkikoealalle ei tuotettu lahopuuta. Ennallista-
mistoimien jälkeisenä vuonna kirjanpainaja oli 
erittäin vähälukuinen ennallistamiskohteilla, ja 
lajin aiheuttaman tuhoriskin katsottiin olevan 
merkityksetön. Alueella ei myöskään havaittu kir-
janpainajan tappamia pystypuita. Tuotetun tuo-
reen kuusimaapuun määrä koealoilla oli 19–35 
m3/ha, mikä on huomattavasti enemmän kuin 
korpien ennallistamisessa tuotettavat lahopuu-
määrät. Metsähallituksen paikkatietojärjestelmän 
mukaan lahopuun määrän lisäys korpien ennallis-
tamisen yhteydessä on keskimäärin alle 8 m3/ha.

Evolla majava tulvitti puron varressa 4,5 heh-
taarin kuusivaltaisen metsän, mutta ympäristössä 
ei havaittu merkittäviä hyönteisten aiheuttamia 
metsätuhoja (Saarenmaa 1978). Tulva-alueen aar-
nimetsäosissa esiintyi lähinnä sekundaarisia laho-
puukovakuoriaisia, aukon reunassa jonkin ver-

Kuva 1. Soukonkorpea seitsemän vuotta ennallistamisen jälkeen. Liesjärvi 2002. Kuva: Harri Tukia.
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Yhteenveto

Ennallistaminen on yleensä kertaluonteinen toi-
menpide. Poikkisahatut puut ovat ytimennäver-
täjille ja kirjanpainajille sopivia pääsääntöisesti 
vain yhden vuoden, kaulatut, nurin työnnetyt tai 
tulvan vaivaamat puut useamman vuoden. Mah-
dolliset haittavaikutukset jäävät joka tapauksessa 
lyhytaikaisiksi. Soiden ennallistamiseen liittyvä 
hyönteistuhoriski on rämeillä olematon, korvissa 
mahdollinen. Vaikka ytimennävertäjät yleistyisi-
vätkin rämeillä ennallistamisen seurauksena, ne 
eivät ole taloudellisesti merkittävä uhka puun-
tuotannolle. Eläviin puihin iskeytyvä kirjanpai-
naja sen sijaan voi aiheuttaa tuhoja korpien ym-
päristössä senkin jälkeen, kun ennallistamisalueen 
kuolleet puut ovat muuttuneet sopimattomiksi.

Kuten metsissä, myös soilla tuhohyönteisriskiä 
voidaan vähentää hyvällä suunnittelulla. Ajoitta-
malla lahopuun tuottaminen loppukesään, välttä-
mällä järeimpien runkojen kaatamista ja kaulaa-
mista, välttämällä lahopuiden tuottamista lämpi-
mille reunapaikoille ja ottamalla huomioon muut 
suojelualueen ympäristössä esiintyneet aiemmat 
tuhot riskiä voidaan pienentää entisestään. Edellä 
mainitut toimenpiteet voivat kuitenkin olla risti-
riidassa lajistonsuojelullisten tavoitteiden kanssa. 
Koska soiden ennallistamisen aiheuttama hyön-
teistuhoriski on erittäin pieni, lajisuojelullisia 
hyötyjä voi olla perusteltua painottaa ennallista-
misen suunnittelussa ja toteutuksessa.

tänyt puiden vastustuskykyä ja toisaalta mahdol-
listanut sen, että kirjanpainaja pystyi tuottamaan 
paikoin myös toisen sukupolven.

Rämeet

Etenkin hyväkasvuisilta rämeiltä saatetaan en-
nallistamisen yhteydessä kaataa ojituksen jäl-
keen kasvanutta puustoa. Jos puut korjataan pois, 
hyönteistuhoriskiä ei synny. Mutta jos kaadettuja 
järeitä puita ei syystä tai toisesta pystytä kuljetta-
maan pois tai jos puustoa kuolee lisäksi runsaasti 
veden pinnan nousun seurauksena, hyönteistu-
horiski voi kasvaa. Männiköissä (rämeillä) met-
sätuhoja voivat aiheuttaa lähinnä ytimennävertä-
jät (Tomicus-suku kuva 2). Lisäännyttyään kaade-
tuissa puissa aikuiset lentävät ruokailemaan ym-
päröivien mäntyjen latvuksiin. Latvakasvainten 
syönti voi aiheuttaa kasvutappioita, mutta toisin 
kuin kirjanpainaja, nävertäjät eivät yleensä pys-
ty tappamaan elinkykyisiä puita. Ytimennäver-
täjien esiintymistä tuulenkaadoissa on Pohjois-
maissa tutkittu melko paljon, etenkin muutaman 
hehtaarin kokoisissa aukoissa, joissa on ollut alle 
60 runkoa hehtaarilla (Annila & Petäistö 1978, 
Långström 1984). Tutkimusten mukaan kasvain-
syönti ei lisääntynyt merkittävästi tuulenkaato-
aukkojen ympäristössä.

Patvinsuon kansallispuistossa ja Ruunaan 
luonnonsuojelualueella on tutkittu ytimennäver-
täjien kasvainsyöntiä eri etäisyyksillä pienaukoista 
laskemalla maahan pudonneiden vuosikasvainten 
määriä 1–2 vuotta pienaukotuksen jälkeen (Ko-
monen & Kouki 2008). Ruunaalla lahopuuta oli 
pienaukotuksen jälkeen kuvioilla 16–52 m3/ha ja 
yksittäisissä aukoissa 3–11 m3/ha. Patvinsuolla la-
hopuumäärät olivat vastaavan suuruisia. Ytimen-
nävertäjien syömien kasvainten määrä lisääntyi 
selvästi aukkojen välittömässä läheisyydessä, mut-
ta jo 40–50 metrin etäisyydellä kasvainsyönti oli 
lähellä alueelle tyypillistä taustatasoa; vain yhdellä 
kuviolla syönti oli merkittävää vielä 80–90 met-
rin etäisyydellä. Havaittu kasvainsyönti ei aiheu-
ta puille merkittäviä kasvutappioita. Vastaavan 
suuruisia pudonneiden kasvainten tiheyksiä on 
havaittu myös normaalien harvennushakkuiden 
jälkeen. Edellä mainitut tulokset kivennäismailta 
viittaavat siihen, että myöskään ennallistetuilla rä-
meillä tai niiden läheisyydessä ei ole odotettavissa 
merkittävää ytimennävertäjien kasvainsyöntiä.

Kuva 2. Pystynävertäjä (Tomicus piniperda) on saanut suo-
menkielisen nimensä pystysuorista emokäytävistä puun 
nilakerroksessa. Vaakanävertäjän (T. minor) emokäytävät 
ovat vaakasuoria. Kuva: Esko Hyvärinen.
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Yleisin soiden ennallistamistoimenpide on ojien 
tukkiminen ja patoaminen kaivinkonetyönä. 
Luontaisesti avoimilta tai harvapuustoisilta soil-
ta ja täytettävien ojien penkoilta on usein tarpeen 
poistaa puustoa.

7.1 Ojalinjojen raivaus

Ojalinjat voidaan raivata koneellisesti tai hen-
kilötyönä, jolloin ojan penkoilla kasvavat puut 
kaadetaan moottori- tai raivaussahalla. Jos raivat-
tuja puita ei korjata pois, ne kaadetaan poispäin 
ojasta, jotta ne eivät ole kaivinkoneen tiellä (ku-
va 23). Mikäli ojaan päin kallellaan olevia puita 
joudutaan kaatamaan ojien poikki tai ojaan, kai-
vinkoneen kuljettaja siirtää ne ojaa täyttäessään 
tarvittaessa sivuun. Tärkeintä on huolehtia, että 
täytettävään ojaan ei jää puita yhtäjaksoisesti niin, 

että ne muodostavat ojan täytön sisälle salaojan. 
Pitkiä runkoja pätkitään tarvittaessa lyhyemmiksi 
siirtelyn helpottamiseksi.

Jos tiheäpuustoiselta ennallistettavalta suolta 
raivataan pelkästään ojalinjat eikä poisteta muu-
ta puustoa, raivatut ojalinjat jäävät linjamaisiksi 
aukoiksi (kuva 23). Pitkille yhtenäisille ojalinjoil-
le jätetään puustoa harvapuustoisiin tai muuten 
sopiviin kohtiin, joissa ne eivät haittaa merkittä-
västi ojien täyttöä ja patoamista. Jätetty puusto 
katkaisee aukon linjamaisuutta ja jätetyillä puilla 
on merkitystä myös esimerkiksi suojana kanalin-
tujen liikkuessa suolla.

Jos suo ennallistetaan patoamalla ojat määrä-
välein (luku 6.3.3), riittää, että ojalinjalta raiva-
taan patojen kohdat sekä tarpeen mukaan kaivin-
koneelle reitti padolta toiselle siirtymiseen.

7 Ennallistaminen
Pekka Vesterinen, Maarit Similä, Sakari Rehell, Suvi Haapalehto ja Rauli Perkiö

Kuva 23. Kun ojalinjalta raivattavia puita ei korjata pois, ne ovat yleensä aina enemmän tai vähemmän kaivinkonetyön 
tiellä. Tällä kohteella monitoimikone kaatoi raivatut puut ojan poikki, joten puiden siirtely hidasti kaivinkoneen työtä. 
Koneella olisi voinut koota kaadetut puut esimerkiksi nipuiksi ojan viereen. Kuva: Sakari Rehell.
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7.2 Puuston poisto

7.2.1 Ainespuun korjuu

Yleensä poistettava puusto korjataan ennallistet-
tavalta suolta koneellisesti (kuva 24). Tarvittaessa 
hakkuukohde käydään katsomassa urakoitsijan 
kanssa maastossa, jotta hän pystyy arvioimaan 
urakkataksan ja korjuuseen kuluvan ajan. 

Yleensä puusto korjataan ennen ojien tukki-
mista, koska siinä vaiheessa suo upottaa vähiten. 
Koneellinen korjuu vaatii kantavat olosuhteet, jo-
ten se on yleensä mahdollista vain talvella, kun 
suon pinta on jäätynyt. Useimmiten korjuu edel-
lyttää suo-olosuhteisiin soveltuvia kevyemmän 
kokoluokan koneita, jotka on varustettu kanta-
villa teloilla. 

Soiden hakkuutyömailla tulee varautua sii-
hen, että korjuu voidaan joutua keskeyttämään 
suon pinnan pettäessä. Painuneet ajourat voivat 
pahimmillaan alkaa toimia ojien tavoin, jolloin 
niitä joudutaan tukkimaan kaivinkoneella ojien 

täytön yhteydessä. Jos suo kantaa hakkuukoneen, 
mutta ei ajokonetta, ajourien jäätymistä voidaan 
parantaa ajamalla uudet urat kovien pakkasten 
aikaan, jolloin lumi painuu ja pakkanen pääsee 
jäädyttämään suon pinnan. 

Pienialaisilla, kertymältään pienillä tai erityistä 
varovaisuutta vaativilla kohteilla puusto voidaan 
hakata metsurityönä. Metsurityön kustannukset 
ovat huomattavasti korkeammat kuin konetyön 
kustannukset (luku 6.8). Puutavaran kuljettami-
nen tienvarsivarastoon vaatii metsurityökohteil-
lakin yleensä metsätraktorin tai tela-alustaisen 
metsäkoneen. Pienet määrät voi olla tarkoituk-
senmukaista kuljettaa myös esimerkiksi nelive-
toisella maataloustraktorilla tai moottorikelkalla.

Tarvittaessa hakkuualue nauhoitetaan maas-
toon. Se helpottaa hakkuualueen laitojen hak-
kaamista lyhyinä talvipäivinä, kun näkyvyys on 
huono illan ja aamun hämärissä. Tarvittaessa nau-
hoitetaan toisen värisellä nauhalla hakkuualueen 
sisällä säästettävät puut tai varottavat kohdat.

Kuva 24. Monitoimikone aloittelemassa alun perin avoimen suon puuston korjuuta. Moto on kasannut myös hakkuu-
tähteet, koska ne kerättiin tällä kohteella pois suolta. Haukkaneva, Virrat 2010. Kuva: Pekka Vesterinen. 
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7.2.2 Energiapuun korjuu

Energiapuun korjuun tarve ja käyttökelpoisin 
korjuumenetelmä on syytä harkita tarkkaan (luku 
6.3.2), koska kustannuksia syntyy helposti var-
sinkin koneiden ajanmenekin lisääntyessä. Pie-
niläpimittaisten puiden kaadossa ja kasauksessa 
kustannustehokkainta on käyttää energiapuun 
korjuuseen tarkoitettua hakkuupäätä tai katkon-
talaitetta, joka on asennettu kaivinkoneeseen tai 
metsäkoneeseen.

Energiapuuta kuivatetaan yleensä jonkin aikaa 
varastopaikalla ennen haketukseen vientiä. Kasat 
on syytä suojata kuivumisen parantamiseksi ener-
giapuupeitteellä. Laki metsän hyönteis- ja sieni-
tuhojen torjunnasta ei koske pieniläpimittaista 
energiapuuta. Jos kasassa on kuitenkin energia-
puun seassa ainespuun kokoista puutavaraa, kasa 
peitetään energiapuupeitteellä puiden tyvipuo-
lelta maahan saakka hyönteistuhojen ehkäisemi-
seksi. Jos energiapuut haketetaan varastopaikalla, 
tien tulee olla riittävän leveä ja kantava haketus-
koneelle ja kuljetuskalustolle. 

Erityistapauksissa ja erityiskohteilla hakkuu-
tähteet ja raivattu pienpuusto voidaan kerätä ka-
soihin ja polttaa kasat syyskesällä, vaikka mene-
telmä onkin kallis ja hankala. Jotta suolle ei tule 
tarpeettomasti ravinteita polton seurauksena eikä 
tuli jää kytemään turpeeseen, kasat on suositelta-
vaa polttaa kivennäismaalla. 

7.2.3 Talvitie

Talvitie linjataan puunkorjuun kannalta keskei-
selle paikalle. Tietä aletaan pohjustaa heti ensim-
mäisten pakkasten aikaan kaivinkoneella, tamp-
parilla tai moottorikelkalla, jotta tiepohja alkaa 
jäätyä. Pohjustusväline valitaan suon ja olosuh-
teiden mukaan. Talvitietä aurataan tai poljetaan 
riittävän usein, jotta eristävä lumikerros ei hidas-
ta tiepohjan jäätymistä. Puutavaran autokuljetus 
kannattaa aloittaa heti, kun tie sen kestää, jotta 
puut ehditään talven aikana ajaa suolta. Kevät-
auringonpaisteessa tie saattaa pehmetä odotta-
mattoman nopeasti. 

7.3 Vesitalouden palauttaminen

7.3.1 Ojien täyttäminen, patoaminen ja 
vesien ohjaaminen

Yleistäen voidaan todeta, että suon ennallista-
minen ei ole koskaan helppoa ja yksinkertaista. 
Ojien täytön, patoamisen ja vesien ohjailun me-
netelmät on aina sovitettava ennallistettavan suon 
olosuhteisiin. Aloittelijan kannattaa aina pereh-
tyä soiden ennallistamiseen maastossa kokeneen 
asiantuntijan opastuksella ennen oman työmaan 
ohjaamista. 

Yleisimmin vesitalous palautetaan täyttämällä 
ja patoamalla ojat kaivinkoneella suon ollessa lu-
meton ja jäätön (kuva 25). Samalla vettä ohjataan 
haluttuihin suuntiin. Turvetta täyttöön ja patoa-
miseen saadaan ojien kaivumassoista, ja lähes aina 
lisäturvetta on otettava sopivista kohdista suolta. 
On huolehdittava, ettei turvetta oteta pitkälti yh-
tenäiseltä matkalta täytettävien ojien suuntaisesti, 
ettei kaivukohtiin muodostu uutta ojaa. Jotta sar-
kojen turvepinta pysyy mahdollisimman ehyenä, 
esimerkiksi epätoivottavan taimettumisen välttä-
miseksi, ojantäyttöturvetta kannattaa ottaa saroil-
ta laikuittain. Koneen kauhan kärjellä voi ensin 
työntää pintaturvetta eteenpäin, kaivaa alta täyt-
töturvetta ja lopuksi vetää pintaturpeen kuopan 
peitoksi. Samasta paikasta ei ole syytä kaivaa 2–3 
kauhallista enempää, jotta suolle ei synny syviä 
vesikuoppia. 

Jos turvetta ei jostain syystä riitä koko ojan 
kattavaan täyttöön, kannattaa mieluummin jättää 
täyttökatkoja kuin täyttää oja koko matkaltaan 
epätäydellisesti.

Ojat täytetään pohjalta pintaan huolellisesti 
tiivistäen. Riittävän tihein välimatkoin tehdään 
turpeesta patoja, joilla varmistetaan veden nou-
seminen tavoitekorkeuteen ennallistetulla suolla. 
Ojien vierellä turve on usein painunut alemmak-
si kuin sarkapinnalla. Painumissyvyys ja painu-
neen alan leveys ojan molemmin puolin vaihtele-
vat suon ominaisuuksista ja olosuhteista riip puen. 
Painumisen vuoksi patojen jatkeeksi tehdään tur-
peesta pintavalleja estämään virtausta täytetyllä 
ojalinjalla ja ohjaamaan vettä pois ojalinjalta (ku-
va 26). 
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Kuva 25. Kaivinkone täyttämässä ojaa Porrassuolla Nurmeksessa syksyllä 2011 (A). Kaivinkoneen kuljettaja työskenteli 
täytettävällä ojalla kahteen suuntaan. Mennessään hän täytti ojan tiiviisti (B) ja palatessaan viimeisteli pintavallit ja ve-
denohjauksen (C). Alun perin avoimelta suolta hakattiin puusto edellisenä talvena. Kuvat: Philippe Fayt.

A

C

B
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Pintavallit ovat ojan suunnassa 1–2 metriä pit-
kiä ja vähintään puoli metriä täytetyn ojan pintaa 
korkeampia turvevalleja. Toimiakseen kunnolla 
niiden tulee olla tiiviitä ja ulottua riittävän pit-
källe saroille päin – niin pitkälle kuin ojanvierus 
on painunut. Tavallisesti 5–10 metrin pituinen 
pintavalli on riittävä, mutta toisinaan tarvitaan 
jopa kymmenien metrien pituiset pintavallit (ks. 
luvut 13.12 ja 13.13). Pintavallien välimatka riip-
puu suon kaltevuudesta: mitä kaltevampi suo on, 
sitä tiheämmin pintavalleja tarvitaan (kuva 27). 
Keskivertosuolla pintavalli 20–50 metrin välein 
riittää.

Ojalinjoilta raivatun puutavaran, kantojen ja 
risujen joutumista patoihin ja pintavalleihin on 
syytä välttää, jotta niistä ei muodostu salaojia pa-
don läpi. 

Ojalinjat jäävät yleensä täytettyinäkin hieman 
muuta suon pintaa matalammalle ja vesi pyrkii 
edelleen hakeutumaan ojalinjoille. Runsasvetisinä 
kausina täytetyillekin ojille syntyy herkästi vir-
taus ta, jos vettä pysäyttäviä patoja ja vettä ohjaa-
via pintavalleja ei ole. Patoihin ja pintavalleihin 
erityisesti tulva-aikoina kohdistuvan veden pai-

Kuva 27. Märällä ja viettävällä suolla pintavallit ovat erityisen tärkeät, koska niiden avulla vesi leviää suolle eikä jatka 
virtaamista pitkin täytettyä ojalinjaa. Salmitunturin rinnesuo, Taivalkoski 2012. Kuva: Ulla Ahola.

Kuva 26. Itämäen märällä nevalla ojalinjat jäivät täytön 
jälkeenkin sarkapintaa matalammalle, joten ojalinjalla on 
täytön jälkeen runsaasti vettä. Tilanne osattiin ennakoida, 
joten pintavalleja tehtiin tiheästi ja vesi saatiin niiden avul-
la leviämään suolle. Pyhäntä 2008. Kuva: Sari Kaartinen. 
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Kuva 28. Pohjoisnevaa ennallistettaessa keskeisiin vedenohjauskohtiin tehtiin noin 60 metriä pitkät pintavallit. Pintavallin 
paikka merkittiin kuitunauhalla maastoon ennen toimenpidettä, jotta kaivinkoneen kuljettaja tohti tehdä vallista riittä-
vän pitkän. Oja, joka täytettiin ennallistamisen yhteydessä, on ollut suunnilleen kuvaajan kohdalla ja vesi on virrannut 
kuvan kohdassa oikealta vasemmalle. Pintavalli tehtiin kohtisuoraan ojan suuntaa vasten. Kohtaan, josta otettiin pinta-
valliin turvetta, muodostui uoma, jota pitkin vesi ohjautuu ojittamattomalle mutta kuivuneelle rimpinevalle. Pintavalli 
ja vedenohjaus toimivat hyvin ja neva on alkanut vettyä uudelleen. Alajärvi 2011. Kuva: Reijo Hokkanen.

korkeudelle. Näitä rakenteita voidaan myöhem-
min purkaa, kun vallit ovat kasvittuneet ja tiivis-
tyneet niin paljon, ettei riskiä hallitsemattomasta 
eroosiosta enää ole.

Parhaiten suon vesitalous palautuu siten, että 
kaivinkoneen kuljettaja hyödyntää koko ajan ojaa 
täyttäessään ja padotessaan suolla olevia luontai-
sia painaumia ja vesiuomia vesien ohjaamisessa 
pois täytetyltä ojalinjalta. Suolla, jossa on selkeä 
pintarakenne, kermien ja jänteiden kohdat ovat 
hyviä patojen ja pintavallien paikkoja. 

Patoihin ja pintavalleihin voi laittaa päällim-
mäiseksi saralta kuorittua rahkasammalikkoa, 
jolloin kasvillisuus vakiintuu niihin nopeasti. 
Kasvillisuus sitoo padot ja pintavallit paikoilleen 
ja pienentää niiden huuhtoutumisriskiä tulvan 
mukana. Retkeilyreittien lähellä täytetyn ojan 
”maisemointi” pintakasvillisuudella parantaa 
myös suon maisema-arvoja. Puustoisella suolla 

neen vähentämiseksi vettä voidaan ohjata saralle 
esimerkiksi ottamalla pintavallin tekoon turvet-
ta suon kaltevuuden suunnasta eli matalammal-
ta puolelta. Näin pintavallin ”yläpuolelle” muo-
dostuu matala uoma, jota pitkin vesi ohjautuu 
helpommin saralle (kuva 28). Ohjailua tarvitaan 
erityisesti niskaojissa ja niissä sarkaojissa, joissa 
vettä virtaa runsaasti ja riski veden virtaamiseen 
ojalinjalla täytön jälkeenkin on suuri. 

Vaikeissa paikoissa, esimerkiksi jos iso valta-
oja on kaivettu voimakkaasti virtaavan juotin pi-
tuussuuntaan eikä muita luontaisia virtausreittejä 
ole, voidaan joutua jättämään jokin vanha, osin 
umpeutunut oja ”varaventtiiliksi” tai kaivamaan 
koskemattomaan turpeeseen pieniä uomia, joita 
myöten vedet pääsevät virtaamaan patojen ohi 
saroille niin, ettei vaaraa patojen sortumisesta 
ole. Erikoistapauksissa on asennettu jopa rum-
puputkia vakiinnuttamaan vedenpinta tietylle 
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täytettyä ojaa voi maisemoida myös kaatamalla 
ojalinjalle kaivinkoneella puita. Samalla syntyy 
monen lajin tarvitsemaa lahopuuta.

Kaivinkoneen kuljettaja valitsee työskentely-
tapansa tilanteen mukaan (kuva 29). Esim. soil-
la, joiden turve on tiivistä ja kantavaa, koneen 
on mahdollista täyttää ojaa edestään ja tiivistää 
täyttö ajamalla toisella telalla täytetyn ojan päällä. 

Yleensä heikosti kantavilla soilla joudutaan mär-
kyydestä johtuen täyttämään oja koneen takaa. 
Suurikokoisia ojia täytettäessä koneen on parasta 
työskennellä ojan reunalta käsin. 

Jos ajokoneet ovat jättäneet vettä johtavia uria 
suolle (kuva 30), josta on korjattu puustoa, urat 
tulee tukkia ojien täytön ja patoamisen yhtey-
dessä.

Kuva 29. Petäjäveden Teerijärvensuota ennallistettaessa ojalinjoilta ei raivattu puustoa. Kuvissa näkyy täytettynä kei-
dassuon ja kivennäismaan välinen reunaoja, jossa virtasi runsaasti vettä. Ojamaita oli vielä mukavasti jäljellä, joten kai-
vinkone kauhoi ne ojaan edellään ja tiivisti täytön ajamalla ojan päällä. Patojen pintavallit kone rakensi takapuolelleen 
ja otti niihin lisäturvetta keidassuon puolelta. Alemman kuvan etualalla näkyy korkea pato, joka ohjaa vettä niskaojan 
ylitse kivennäismaalta keidassuon laitaan. Ylempi kuva on otettu heti täytön jälkeen marraskuussa 2011 ja alempi kuva 
kesäkuussa 2012. Kuvat: Jouni Penttinen.
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Kuva 30. Tiilikan Konnunsuolta korjattiin puusto vasta ojien tukkimisen jälkeen. Suo kantoi koneita heikosti, ja jälkivii-
saana on helppo todeta, että hakkuu tai ainakin puun kuljetus olisi pitänyt keskeyttää siksi aikaa, että suon pinta olisi 
jäätynyt kunnolla kokoojauran kohdalta. Rautavaara 2005. Kuva: Suvi Haapalehto.

kohteita tai lajiston suojelun kannalta arkoja alu-
eita voi olla tarpeen ennallistaa pienimuotoisesti 
käsityönä. Käsityönä tehtäviin patoihin tarvitaan 
yleensä myös suodatinkangasta ja vahvistukseksi 
puutavaraa. 

Mitä kaltevampi ja runsasvetisempi kohde sitä 
tiheämmin patoja tehdään. Patojen sijoittelussa 
hyödynnetään suon luontaisia kohoumia ja pai-
nanteita. Patoja tehtäessä on huomioitava, että 
suurimmillaan veden paine on yleensä ennallis-
tamisalueen alimmilla padoilla. 

Veden ohjaamiseen patojen takaa saroille on 
kiinnitettävä erityistä huomiota (kuva 28). Vet-
tä voidaan ohjata esimerkiksi kaivamalla viisteitä 
patojen taakse, ylävirran puolelle. Viiste on sopi-
van syvyinen ja pituinen syöttöoja ojalta saralle.

7.3.2 Ojan patoaminen ilman täyttöä

Jos ojamaita ei ole tai ojat ovat niin suuria ja syö-
pyneitä, että niiden täyttämiseen ei riitä materiaa-
lia, vesitalous voidaan ennallistaa patoamalla ojat. 
Konetyönä ennallistettavilla kohteilla padot voi-
daan tavallisesti tehdä saralta otettavasta turpeesta 
(kuvat 31 ja 32). Padon on oltava riittävän iso ja 
se on tiivistettävä huolellisesti, jotta se kestää ve-
den paineen myös tulvakausina. Patojen on oltava 
ojan suunnassa vähintään 2 m pitkiä ja yläpinnal-
taan vähintään puoli metriä korkeammalla kuin 
turpeen pinta ojan reunalla. Patojen ja pintaval-
lien tulee myös ulottua riittävän pitkästi saroille.

Erityiskohteita voi olla joissain tapauksissa 
mahdollista ennallistaa yhdellä tai muutamal-
la käsin tehdyllä padolla (esim. kuva 37 ja luku 
13.7). Esimerkiksi pienialaisia ja hankalapääsyisiä 
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Kuva 31. Kauhanevan keidassuon ojitetulla laidalla ojamaat olivat maatu-
neet tämän ison ojan varrelta kokonaan. Ojan vasemmalla puolella on ojit-
tamatonta suota, oikealla ennallistettu ojitusalue. Kaivinkone työskenteli 
ojitetulla puolella liikkuen ja otti patoihin ja pintavalleihin turvetta ojitetun 
puolen saroilta. Padot tehtiin noin 30 metrin välein ja niistä tehtiin kor keat, 
jotta tulvavedet eivät huuhdo niitä mukaansa. Padot toimivat edelleen hy-
vin. Karvia 2011. Kuva: Pekka Vesterinen.

Kuva 32. Kauhanevan seitsemän vuotta vanha pato, joka on peittynyt tu-
pasvillalla ja rahkasammalilla. Ne sitovat patomateriaalin hyvin paikoilleen. 
Padot pitävät hyvin ja suo on alkanut ennallistua. Karvia 2010. Kuva: Mark-
ku Saarinen. Kuva 33. Salmitunturin lähteisille ja reheville rinnesoille oli kaivet-

tu avo-ojien lisäksi navero-ojia. Suot olivat kuivuneet, mutta puus-
toa niille ei ole juurikaan kasvanut. Navero-ojat tukittiin kesällä 
kaivinkonetyönä turpeella. Taivalkoski 2012. Kuva: Ulla Ahola.

Navero-ojat

Navero-ojat ovat pieniä ojia, joiden varsilla ei 
yleensä ole ojamaita ja jotka ovat usein kasvaneet 
tai painuneet pinnastaan umpeen. Niitä on usein 
vaikea huomata päällepäin. Ne saattavat johtaa 
tehokkaasti vettä viimeistään siinä vaiheessa, kun 
vesi nousee suolla varsinaisten ojien tukkimisen 
myötä.

Navero-ojien tukkimiseen on kokeiltu useita 
menetelmiä. Kaivinkone voi kaivaa naveron auki 
pieneltä matkalta ja käyttää avausmateriaalin sekä 
saralta ottamaansa lisäturvetta tiiviin turvepadon 
rakentamiseen navero-ojaan (kuva 33). Patoja on 
tehtävä riittävän tiheästi, että vesi ei enää pää-
se virtaamaan ojassa. Jos navero näkyy huonosti 
suon pinnalle, patojen paikat on merkattava kai-
vinkonetta varten etukäteen esimerkiksi kuitu-
nauhalla.

Märillä soilla, joille kaivinkone ei pääse, nave-
ro-ojan patoamiseen voidaan käyttää esimerkiksi 
vesivaneria (kuva 38). Yksi vaihtoehto laajan ja 
märän navero-ojitetun alueen ennallistamiseen on 
naverojen patoaminen talvella, kun suo kantaa 
kaivinkoneen.
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7.3.3 Erikoispadot 

Tavanomaista suurempien vesimäärien patoa-
miseksi ja veden ohjaamiseksi, voimakkaasti kal-
tevan suon ennallistamiseksi tai maa-ainesten 
huuhtoutumisen estämiseksi voi olla tarpeen ra-
kentaa täytettävään ojaan puulla ja suodatinkan-
kaalla vahvistettuja patoja (kuvat 34–38). Näiden 

patojen rakentaminen onnistuu parhaiten käsi- ja 
konetyötä yhdistäen. Myös erikoispatojen koh-
dalla on tärkeä ohjata veden purkautumissuunta 
esimerkiksi syöttöojalla tai viisteellä siten, että vesi 
ei mene padon yli eikä kierrä padon reunaa, vaan 
ohjautuu saralle tai esimerkiksi ennallistettavaan 
purouomaan.

Kuva 34. Ponttilautapatoja voidaan käyttää isojen tai syöpyneiden ojien patoamisessa. Puurakenteiden päälle laitetet-
tava suodatinkangas on piirretty kuviin vain osittain, jotta padon rakenteet näkyvät. Kuvat: Tupu Vuorinen.

Kuva 35. Pöllipato sopii käytettäväksi suolla, jossa patoon 
tarvittava puutavara saadaan tehtyä suopuustosta. Pölkky-
jen päiden tulee jäädä selvästi ojan reunojen yläpuolelle. 
Jos turvetta on paljon, pöllit on helppo upottaa pystyssä 
turpeeseen. Jos taas turvetta on ohuelti, kannattaa pöllit 
laittaa vaakaan. Lopuksi patorakennelma peitetään suo-
datinkankaalla ja turpeella. Padosta tulee tukeva, kun 
pöllit tuetaan toisin päin asetettavilla tukipuilla. Kuvat: 
Tupu Vuorinen.
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Kuva 36. Vinovaakapuupato voidaan tehdä henkilö- ja 
konetyön yhdistelmänä. Usein koneen kuljettaja pystyy 
tekemään padon yksinäänkin, kun puutavara on tehty 
valmiiksi. Ensin kaivetaan padolle paikka: siitä tehdään 
ojaa leveämpi ja syvempi, jotta padosta saadaan tukeva 
ja pitävä. Kaivettavasta maasta ja ojamaista rakennetaan 
viisto patovalli, joka ulottuu sarkapintaa ylemmäksi. Val-
lin päälle laitetaan vaakasuorat tukipuut koko patovallin 
korkeudelle. Suodatinkangas voidaan laittaa oman maun 
mukaan puiden alle tai päälle. Kuvan tapauksessa vesi vir-
taa kaivinkoneen suunnasta. Tämä patomalli sopii lähes 
kaikkiin puustoisten soiden ennallistamiskohteisiin. Kuva: 
Tupu Vuorinen. 

Kuva 37. Kahvisäkkeihin sullotulla turpeella voidaan padota käsityönä esimerkiksi lähteiden ja tihkupintojen ojia. Säkki-
padot ovat käyttökelpoisia myös ennallistamisen jälkeisiin korjaustoimenpiteisiin, jos korjattavalle suolle ei pääse enää 
kaivinkoneella. Säkit kannattaa kiinnittää paikoilleen suohon nuijittavilla rangoilla. Kuvat: Tupu Vuorinen.

Kuva 38. Vesivaneripatoa voidaan käyttää mm. navero-ojan tukkimiseen. Vesivanerista sahataan ojan leveyttä ja syvyyt-
tä suuremmat palat. Upotusta varten vanereille voidaan sahata suohon urat pitkälaippaisella moottorisahalla. Vanerit 
upotetaan turpeeseen esimerkiksi lekalla lyömällä. Lopuksi lapioidaan turvetta vanereiden väli täyteen niin tiiviisti, että 
kaikki mahdolliset veden mentävät raot saadaan tukittua turpeella. Kuvat: Tupu Vuorinen.
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7.3.4 Ennallistettavan suon pienvedet

Lähteitä ja tihkupintoja ennallistettaessa on oltava 
erityisen tarkka menetelmiä valittaessa, ettei en-
nallistamisella heikennetä paikalla olevan lähde-
lajiston tilaa esimerkiksi liiallisella veden nostolla 
tai veden laadun muutoksella. Lähteiden ennallis-
tamista käsitellään tietolaatikossa 27 ja luvussa 8. 
Katso myös luvut 13.3, 13.6 ,13.7 ja 13.8.

Suopurojen ennallistamismenetelmät on har-
kittava tapauskohtaisesti. Jos maastosta löytyy oji-
tuksen seurauksena kuivilleen jääneitä uomanpät-
kiä, niitä hyödynnetään ennallistamisessa ohjaa-
malla vesi tukkimisen yhteydessä uomaan riittä-
vän isojen ja sopiviin kohtiin sijoitettujen pato-
jen avulla (ks. luku 13.15). Tarvittaessa vanhaa 
uomaa avataan, jotta vesi löytää reitin ja mahtuu 
uomaan. Ideoita ja keinoja suopurojen ennallista-
miseen löytyy esimerkiksi Purokunnostusoppaas-
ta (Ahola & Havumäki 2008).

7.3.5 Yleistä kaivinkonetyöhön liittyvää

Soiden ennallistamiseen soveltuu parhaiten ym-
päripyörivä telakaivinkone, jossa on metsäalusta 
ja -varustus. Normaalioloissa 10–15 tonnin koko-
luokkien koneet ovat sopivia ojien täyttämiseen 
ja patoamiseen. Telaleveytenä 90 cm on yleensä 
riittävä. Märillä soilla kone pysyy sitä paremmin 
pinnalla, mitä kevyempi se on ja mitä leveämmät 
telat siinä on. Kuivilla ja kantavilla soilla voidaan 
käyttää raskaamman kokoluokan koneita. Yleensä 
sama kone työskentelee kantavuudeltaan erilai-
silla suon osilla, joten ”kevyehkö” leveätelainen 
kone on paras vaihtoehto. Kallistuva ja tasapoh-
jainen kauha on käyttökelpoisin. 

Alueelle johtavien teiden käyttöoikeudet sel-
vitetään ja tarvittaessa sovitaan yksityisten teiden 
käytöstä ja muista kulkuoikeuksista. Siltojen pai-
norajoitukset huomioidaan ja tarkistetaan, että 
reitillä ei ole liian matalalla roikkuvia sähkö- tai 
puhelinlinjoja. 

Teiden ulkopuolella reitti kohteelle suunnitel-
laan mahdollisuuksien mukaan olemassa olevia 
ajouria hyödyntäen tai muuten mahdollisimman 
vähän haittaa aiheuttaen, tarvittaessa yhteistyös-
sä maanomistajan kanssa. Jos suolle kuljettaessa 
joudutaan ylittämään esim. pelto-ojia tai mui-
ta hankalasti ylitettäviä väyliä, niihin joudutaan 
toisinaan esimerkiksi kaatamaan puita. Työmaan 
lopuksi ”rakennelmat” siivotaan pois.

Kaivinkonetyön ajanmenekkiin vaikuttavat 
useat tekijät, mm. ojitustapa, täyttömateriaalin 
saatavuus, ojan penkkojen puusto, ojien syvyys, 
ojan täyttötapa, tarvittavien patojen määrä ja 
käytettävien patojen rakenne. Avointa keskiver-
to-ojaa kaivinkone täyttää noin 80–100 m tun-
nissa, syviä ojia hitaammin kuin matalia. 

Koneen kuljettajalle kerrotaan ennallistamis-
toimenpiteiden lisäksi suon ennallistamisen ko-
konaistavoitteet: miten vedet virtaavat nyt ja mi-
ten niiden toivotaan ohjautuvan ennallistamisen 
jälkeen. Silloin kuljettaja pystyy parhaiten hyö-
dyntämään omaa ammattitaitoaan ja asiantunte-
mustaan suon vesitalouden palauttamisessa.

Ennallistamistyömailla on usein erityisen suu-
ri riski koneen uppoamiselle. Osa pehmeiköistä 
voidaan todeta jo suunnitteluvaiheessa, jolloin 
ne tuodaan esille työmaaohjeessa. Käytännössä 
uppoamisriski tulee kuitenkin ottaa huomioon 
koko ajan koneen ollessa suolla. Märällä suolla 
pintaturve saattaa kantaa kaivinkoneen, vaikka 
alla olisi paksustikin vetistä turvetta. Kantavuutta 
voidaan parantaa kaatamalla suolta puita koneen 
telojen alle. Kantavuus häviää yleensä kuitenkin 
heti, jos koneella kääntyillään suolla niin, että 
pintaturve murtuu.

Suo-olosuhteita tunteva kuljettaja pystyy 
yleensä arvioimaan uppoamisriskiä työtä tehdes-
sään, ja hänen on tarkistettava epäilyttävät koh-
dat esimerkiksi kauhalla kokeilemalla. Päävastuu 
vaaratilanteiden välttämisessä on kuitenkin työn-
johdolla.

Konetyö on pääsääntöisesti parasta aloittaa va-
luma-alueen yläosasta, koska koneen työskentely 
on helpointa silloin, kun vesi virtaa pois koneen 
tieltä (ks. kuitenkin luku 8.7). Jos ojat johtavat 
suoraan vesistöön, ojien suulle tehdään mahdol-
lisuuksien mukaan rakenteita ja ratkaisuja, jotka 
suojaavat alapuolista vesistöä kiintoaine- ja ra-
vinnehuuhtoumilta (luku 6.4). Runsaasti vettä 
kuljettavat ojat kannattaa käsitellä viimeiseksi. 
Jos ennallistettavan suon valuma-alueen yläosiin 
tehdään patoja, kestää jonkin aikaa ennen kuin 
vesi nousee patojen tasalle, mikä helpottaa työs-
kentelyä patojen alapuolella. Jos toteutuksen ai-
kaan on runsaita sateita, ojien virtaamat voivat 
muuttua nopeasti, mikä kannattaa huomioida 
kaivinkonetyössä. 

Eläinten – soilla erityisesti lintujen – pesimä-
aikojen takia suositeltavin aloitusajankohta kai-
vinkonetöille on alkusyksy, elokuusta eteenpäin. 
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Mahdolliset metalli- ja muovirummut pyritään 
kuljettamaan pois suolta, uusiokäyttöön. 

Jos tietä on suolla pitkästi eikä maamassoja 
pystytä kustannussyistä siirtämään kivennäismail-
le, tiehen tehdään riittävän tiheästi madalluksia 
ja katkoksia, joissa tien pinta on enintään suon 
pinnan tasalla ja vesi pääsee virtaamaan tiekohdan 
ylitse ja suotautumaan soran läpi. 

Poistetuista teistä tehdään ”Kansalaisen kartta-
paikan” kautta ilmoitus Maanmittauslaitokselle, 
että tiet poistetaan peruskartoilta. Tiet tulee pois-
taa myös Metsähallituksen omista järjestelmistä. 
Poistettujen teiden alkuun on hyvä viedä taulu, 
jolla on esim. moottoriajoneuvolla ajo kielletty 
-merkki ja jossa kerrotaan, miksi tie on poistettu 
käytöstä.

7.6 Korjaustoimenpiteet

Huolellisestikin suunnitellulla ja ennallistetulla 
suolla saattaa hoitoseurannassa (luku 11) ilmetä 
tarvetta korjaustoimenpiteille (ks. myös Hyväri-
nen & Aapala 2009). Mahdollisia ongelmia ei 
kuitenkaan useinkaan pysty arvioimaan luotet-
tavasti ensimmäisellä hoitoseurantakerralla, vaan 
suon tilanne on käytävä tarkistamassa kuivina ja 
märkinä kesinä tai eri vaiheessa maastokautta.

Koska jokainen suo on omanlaisensa kokonai-
suus, ennallistumisen epätäydellinen eteneminen 
ilmenee monilla eri tavoilla ja vaihtelevan kokoisi-
na pinta-aloina. Toimenpiteiden tarve arvioidaan 
kohdekohtaisesti ja korjaustoimenpiteitä joudu-
taan organisoimaan toisinaan hyvinkin luovasti. 
Eri puolilla maata alkaa olla kokemusta erilaisista 
korjaustoimenpiteistä, joten hyviä toimintatapoja 
kannattaa kysellä muilta ennallistajilta.

Korjaustoimenpiteiden toteutusta saatetaan 
joutua kärkkymään useampi vuosi, esimerkiksi 
jos työhön tarvitaan kaivinkone, mutta vesi on 
noussut niin paljon, että kone pysyy pinnalla vain 
kuivana kesänä. Keskivertosuon korjaustoimen-
piteillä ei yleensä ole niin kiire, ettei muutamaa 
vuotta voitaisi tarkkailla tilannetta ja odottaa so-
pivia olosuhteita. Rehevillä soilla ja uhanalaisten 
lajien kasvupaikoilla korjaustoimenpiteitä saate-
taan sen sijaan tarvita kiireestikin. Silloin korjaus-
toimenpiteet voidaan joutua tekemään käsityönä. 

Normaalikesänä tulvakautta lukuun ottamat-
ta kuivina pysyvät väli- ja rimpipinnat osoittavat, 
että jostain vesi edelleen virtailee liian helposti ja 
nopeasti pois suolta tai että suolle ei ole pystyt-

Tuolloin suo on yleensä myös kuivimmillaan en-
nen syyssateita, joten työskentely on muutenkin 
helpointa. Erityistapauksissa, esimerkiksi hyvin 
märkää suota ennallistettaessa, ojia voidaan jou-
tua täyttämään tai patoamaan myös talvella, suon 
pinnan jäädyttyä. Yleensä talvella kannattaa kes-
kittyä patojen tekemiseen ja jättää välit täyttämät-
tä. Talvitöissä huolehditaan, että padot tehdään 
roudan alta otettavasta jäätymättömästä turpees-
ta, joka tiivistetään huolellisesti. Talvinen kone-
työ on yleensä selvästi hitaampaa kuin kesätyö. 
Turpeen kaivamista varten täytyy suon jäätynyttä 
pintaa ensin särkeä koneen kauhalla. Ajanmene-
kin lisäksi se lisää koneen rasitusta, mihin liittyy 
huomattavia koneen rikkoutumis- ja työturval-
lisuusriskejä. 

Kaivinkoneen tuntumassa työskentelevillä tu-
lee olla huomiovaatetus ja kypärä. Kun raken ne-
taan patoja henkilö- ja konetyön yhdistelmä nä, 
työ turvallisuuteen tulee kiinnittää erityistä huo-
miota. Kaivinkoneen kauhan alle ei tule mennä ei-
kä sen alla työskennellä missään tilanteessa. Koot-
tavat patorakenteet tehdään mahdollisimman pit-
källe koneen varoalueen ulkopuolella ja nostetaan 
valmiina ojaan. Nostosysteemin pitää olla luotet-
tava. Aina kun mahdollista, käytetään patoa, jon-
ka konemies pystyy rakentamaan itse, ilman avus-
tavia henkilöitä.

7.4 Lahopuun määrän lisääminen

Kaivinkoneella juurineen kaadettu puu muistut-
taa laadultaan eniten luontaisesti kuollutta puuta 
(Similä & Junninen 2011). Esimerkiksi niukkala-
hopuustoisissa korvissa lahopuuta voidaan tehdä 
kaatamalla kuusia kaivinkoneella (ks. kuitenkin 
tietolaatikko 23). Kuusilahopuuta tehtäessä on 
kuitenkin huomioitava kirjanpainajan runsastu-
misriski (tietolaatikko 26).

Rämeellä ja avosuolla maapuurungot peittyvät 
nopeasti rahkasammalen alle, joten puiden kaata-
mista käyttökelpoisempi tapa lahopuun tuottoon 
on puiden kaulaaminen.

7.5 Metsäautoteiden poistaminen

Soita ylittäviä metsäautoteitä poistettaessa eri-
tyistä huomiota kannattaa kiinnittää siihen, että 
suon vesitalous saadaan palautumaan. Kapeiden 
suojuottien ja purojen kohdalta kannattaa pyr-
kiä siirtämään suolle ajetut kivennäismaat pois. 
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Lajistoltaan arvokkailla alueilla, esimerkiksi 
lähteisillä ja rehevillä soilla, on tärkeä tarkastella 
veden laatua ilmentävien indikaattorikasvilajien 
tilaa hoitoseurannan yhteydessä. Jos rehevyyttä 
indikoivien lajien kasvustot näyttävät taantuvan, 
on tärkeä selvittää, ohjautuuko suolle vääränlaisia 
vesiä, esimeriksi hapanta vettä ulkopuolisia ojia 
pitkin. Korjaustoimenpiteiden suunnittelu ja si-
joittelu saattaa edellyttää vesikemiallisia analyy-
seja. Jos veden laadussa on ongelmia, tilanne on 
korjattava mahdollisimman nopeasti. 

7.7 Toimenpiteiden dokumentointi

Metsähallituksessa tieto toteutetuista toimenpi-
teistä tallennetaan paikkatietojärjestelmään. En-
nallistamissuunnitelmassa (luku 6) ja ennallista-
misen työmaaohjeessa (luku 6.11) on keskeiset 
tiedot suon ennallistamisesta, joten ne tulee säi-
lyttää myöhempää tarvetta varten. 

Jos ennallistamisen yhteydessä joudutaan 
poikkeamaan ennallistamissuunnitelmasta tai 
työmaaohjeesta, on tärkeää, että tieto toteute-
tusta toimenpiteestä jää talteen. Tämän lisäksi 
voi olla tarpeen kirjata ylös sellaisia toteutusvai-
heessa ilmeneviä asioita, joilla voi olla vaikutusta 
suon ennallistumiseen ja jotka pitää hoitoseuran-
takäynnillä tarkistaa (luku 11). Jos ennallistamista 
joudutaan korjaamaan myöhemmin, dokumen-
toidaan korjaustoimenpiteet ja niiden syyt.

ty ohjaamaan valuma-alueelta vesiä, jotka sinne 
kuuluisivat (luku 3.2). Täytetyt ojat jäävät usein 
muuta suon pintaa matalammiksi, koska ojalin-
jat ovat painuneet ja ojamaat hajonneet. Padot 
ovat saattaneet jäädä alun perin liian mataliksi tai 
kapeiksi, tai odottamattoman kovat tulvat ovat 
voineet viedä padoista materiaalia mukanaan. Jos 
täytetyillä ojalinjoilla virtaa vettä, selvitetään voi-
daanko tilanne korjata esimerkiksi patoja ja pinta-
valleja korottamalla. Aapasoilla ja muilla minero-
tro�silla soilla on erityisen tärkeää, että vesi pääsee 
ylittämään suon reunan niskaojat, sillä aapasuon 
luontaiseen vesitalouteen kuuluvat kivennäismai-
den valumavedet.

Soilla, joissa turve on ojituksen vaikutuksesta 
painunut voimakkaasti, saattaa olla ennallistami-
sen jälkeen tulvaa. Tämä ei kuitenkaan ole välttä-
mättä merkki suovedenpinnan liiallisesta nousus-
ta, vaan kuuluu usein asiaan ja on merkki siitä, 
että padoista on tehty riittävän korkeat ja leveät. 
Jos suolla on kuitenkin liian laajoja pysyvästi ve-
den alle jääviä alueita, joitakin patoja saatetaan 
joutua jopa madaltamaan. Patojen madaltami-
seen ei kannata kuitenkaan ryhtyä, jos suon ylä-
osa on kuiva ja vettä seisoo vain alaosan patojen 
takana. Silloin on tarpeen korottaa yläosan pato-
ja ja parantaa vedenohjausta, jotta vesi pidättyy 
koko suolle.

Jos suolta hakataan lehtipuustoa eikä vesi 
nouse suolla riittävästi, lehtipuut saattavat alkaa 
vesoa. Myös männyn taimia voi kasvaa ennal-
listetulle suolle toivottua runsaammin. Raivaus 
yleensä pahentaa lehtipuiden vesomisongelmaa, 
mutta männyn taimiin se saattaa tehota. Tärkein-
tä on täydentää tarvittaessa vesitalouden ennallis-
tamista ja hidastaa epätoivottavaa taimettumista 
sitä kautta. 

Puuston osalta korjaustoimenpiteinä voidaan 
tarvita alun perin avoimen suon turhan varovai-
sen puustonpoiston täydentämistä. Jos vesitalou-
den ennallistaminen näyttää onnistuneen tavoit-
teiden mukaisesti, mutta suo on edelleen kuiva, 
syynä saattaa olla liian tiheä puusto, jota pois-
tamalla tai kaulaamalla haihdutusta voidaan vä-
hentää.
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Jos ennallistettu suo ei ennallistu toivotulla ta-
valla, mutta suojelualueen sisällä ei näytä olevan 
teknistä korjaustarvetta, taustalla saattaa olla laa-
ja-alaisempia valuma-alueen hydrologisia muu-
toksia, joihin suojelualueen sisäisillä ennallista-
mistoimenpiteillä ei pystytä vaikuttamaan. Siinä 
tapauksessa ainoa vaihtoehto on yleensä selvittää 
suojelualueen laajentamismahdollisuuksia, jotta 
vesitalous pystytään palauttamaan luonnontilai-
sen kaltaiseksi tarvittavassa laajuudessa.

Ennallistumisen hitaus saattaa johtua myös 
siitä, että suo on muuttunut ojituksen jälkeen 
voimakkaasti ja ennallistuminenkin vie siksi pal-
jon aikaa. Näillä soilla saatetaan joutua täyden-
tämään ennallistamista myös myöhemmin sitä 
mukaa kuin suon palautuminen etenee.

8.1 Ongelmalliset olosuhteet

Ennallistettavilla soilla saattaa olla märkiä ja peh-
meitä alueita, joissa kaivinkone ei pysty työsken-
telemään. Yksittäisten ojanpätkien täyttämät-
tä jääminen märissä kohdissa ei yleensä aiheuta 
isoja ongelmia suon ennallistumiselle. Sen sijaan 
suolla, jossa upottavalla alueella olevalla ojalla on 
merkittävä vaikutus suon vesitalouteen, on tar-
peen miettiä vaihtoehtoisia toimintatapoja. Oja 
voidaan padota talvella (kuva 39), tai pienemmäl-
lä alueella padot voidaan tehdä henkilötyönä (ks. 
luku 13.7 ja kuva 37).

Joillakin soilla ojien penkoilta saatava mate-
riaali ei riitä ojien tukkimiseen. Näissä tapauk-
sissa ennallistaja joutuu miettimään, otetaanko 
täyttöturvetta saroilta siitä huolimatta, että saralle 
voi syntyä syviä vesikuoppia, vai ajetaanko täyttö-
maata suolle muualta (ks. luvut 13.17 ja 13.18). 

8 Vaikeat ennallistamiskohteet
Sakari Rehell, Maarit Similä ja Suvi Haapalehto

Kuva 39. Kuivaniemen Lähteenaapa on märkä aapasuo, jonka reunoja alettiin ennallistaa 1990-luvun lopulla. Useiden 
ojakilometrien osalta jouduttiin turvautumaan käsin tehtyihin patoihin, koska suo oli liian märkä konetyöhön. Suo ei 
lähtenyt ennallistumaan toivotulla tavalla, joten ojat päätettiin padota konetyönä talvella. Aluksi suon pinnalta kuorit-
tiin jää, jotta saatiin esiin patoihin käytettävä turve. Suo on verrattain tasainen, joten 20–30 metriä leveille patovalleille 
voitiin jättää paikoin väliä yli 100 metriä. Käsintehdyt padot jätettiin ennalleen. Toimenpide paransi suon ennallistumis-
kehitystä huomattavasti. Ii 2007. Kuva: Sakari Rehell.
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uhka lajistolle. Sen jälkeen on helpompi perehtyä 
lettojen, lähdesoiden ja muuten rehevien soiden 
ennallistamisen erityispiirteisiin.

Erityisesti lettoisilla ja lähteisillä soilla on tär-
keää ohjata oikean laatuinen vesi oikeisiin kohtiin 
suota. Se on vaateliaan lajiston palautumisen tär-
kein edellytys. Veden laatu tulee ottaa huomioon 
erityisesti silloin, jos hydrologisten olosuhteiden 
ennallistaminen on jostain syystä rajoitettua ja 
suon hydrologia tulee ennallistamisen jälkeenkin 
poikkeamaan merkittävästi ojitusta edeltäneestä 
tilanteesta. Näin voi käydä esimerkiksi silloin, 
kun vettä joudutaan ohjaamaan pistemäisesti 
suolle tai kun pohjaveden purkautumisalueelle 
(lähde- ja tihkupinnoille) tai suotautumisalueelle 
on vaarassa tulla vettä pintavaluntana ennalliste-
tulta alueelta. 

Ennallistamista suunniteltaessa saattaa olla 
tarvetta hydrologisille mittauksille (Hyvärinen 
& Aapala 2009). Helppoja maastossa mitatta-
via muuttujia ovat pH ja sähkönjohtokyky sekä 
veden väri. Usein nämä antavat veden laadusta 
riittävästi tietoa, jotta pystytään arvioimaan eri 
toimenpidevaihtoehtojen riskejä. Erityisesti on 
varottava happamien pintavesien ohjautumista 
lähteisiin, tihkupinnoille tai lähdepuroihin. 

Toimenpiteitä on tarvittaessa jaksotettava, jot-
ta toivottu muutos ei ole liian nopea (ks. tietolaa-
tikko 27 ja luku 13.7). Yleensä suositeltavinta on 
täyttää mahdollisimman suuri osa leton tai muu-
ten rehevän suon yläpuolisen valuma-alueen ojis-
ta ja pitää sen jälkeen ennallistamisessa muuta-
man vuoden tauko. Silloin yläpuoliselta valuma-
alueelta virtaavat häiriötilanteen vedet ohittavat 
rehevän suon edelleen ojia pitkin. Ennallistamista 
jatketaan, kun yläpuolisen ennallistetun alueen 
veden laatu on tasoittunut. 

8.4 Viettävät suot

Varsinaisten rinnesoiden (ks. luvut 13.6 ja 13.18) 
lisäksi monilla alueilla on ennallistettavana viet-
täviä soita, esimerkiksi korpijuotteja (ks. luvut 
13.8 ja 13.10).

Viettävää suota ennallistettaessa tulee kiin-
nittää erityistä huomiota patoihin ja vesien oh-
jaamiseen. Pinta-alaltaan pienenkin viettävän 
suon kautta voi liikkua runsaasti vettä. Suon va-
luma-alueen laajuuden selvittäminen (luvut 3.2 
ja 6.1.1) auttaa vesimäärien arvioinnissa. Usein 
joku tai jotkut ojat kuljettavat enemmän vettä 

8.2 Uhanalaisten lajien  
elinympäristöt

Ennallistettaessa uhanalaisen tai muuten erityisen 
lajin muuttunutta elinympäristöä on toimenpide 
suunniteltava erityisen huolellisesti ja menetel-
mät harkittava tarkasti. Lajin elinmahdollisuudet 
eivät saa heikentyä ennallistamisen aiheuttaman 
häiriön vuoksi kestämättömän pitkäksi aikaa en-
nen kuin elinympäristön laatu alkaa parantua (ks. 
luku 13.3). 

Uhanalaisen lajin elinympäristön ennallistajan 
tulee tuntea hyvin soiden ennallistamisen ylei-
set menetelmät ja ekologiset lainalaisuudet, jotta 
hän pystyy soveltamaan menetelmiä uhanalaisen 
lajin elinympäristön kaltaisella erityiskohteella. 
Lajilähtöinen ennallistamissuunnittelu on huo-
mattavasti pienipiirteisempää kuin ojitetun kes-
kivertosuon ennallistamisen suunnittelu. 

Monimutkaisin tilanne lienee silloin, jos sa-
malla alueella esiintyy useampaa uhanalaista tai 
muuten erityishuomiota vaativaa lajia, joiden ym-
päristövaatimukset ovat osittain ristikkäiset (ks. 
myös tietolaatikko 25). Jos yhtä lajia hyödyttävä 
toimenpide on haitallinen toiselle lajille, on pun-
nittava ennallistamisen ja ennallistamatta jättämi-
sen kokonaisedut ja -haitat:

 – Miten uhanalaisia lajit ovat ja millaiset ovat 
lajien elinympäristövaatimukset? 

 – Kestävätkö uhanalaisten lajien esiintymät en-
nallistamisen aiheuttaman häiriön?

 – Mitä lajien esiintymille todennäköisesti ta-
pahtuu toimenpiteen seurauksena?

 – Voidaanko haitallisia vaikutuksia lieventää 
joidenkin tai kaikkien lajien kohdalla esi-
merkiksi ennallistamisen vaiheistamisella tai 
lajien siirrolla (tietolaatikko 25)?

8.3 Letot, lähdesuot ja muut rehevät 
suot

Lettojen, lähdesoiden ja muiden rehevien suo-
luontotyyppien ennallistaminen laitetaan usein 
toimenpiteiden tärkeysjärjestyksessä etusijalle 
(tietolaatikko 23). Ne ovat myös vaikeimpia en-
nallistettavia. Tästä syystä on tärkeää, että näi-
den luontotyyppien ennallistaja on perehtynyt 
soiden ennallistamisen ekologisten vaikutusten 
lainalaisuuksiin ensin ”tavallisella” suolla, jossa 
puutteellisen ennallistamisen vaikutukset tai jopa 
suoranainen epäonnistuminen eivät ole vakava 
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8.5 Hylätyt suopellot ja turvekentät

Joillakin suojelualueilla metsäojitettuihin koko-
naisuuksiin sisältyy myös pinta-alaltaan pieniä 
turvekenttiä tai turvepeltoja. Ne voidaan ennal-
listaa metsäojitettujen soiden ennallistamisen yh-
teydessä. Suopeltojen ja turpeennostoalueiden pa-
lauttaminen suoksi on monilta osin hyvin eri-
lainen toimenpide kuin metsäojitettujen soiden 
ennallistaminen (ks. myös tietolaatikko 9 ja luku 
13.2). Pelloilla ja turpeennostoalueilla suot ovat 
yleensä muuttuneet voimakkaasti, eikä ennallis-
tamisella ole mahdollista tavoitella alkuperäistä 
suotyyppiä. Ennallistamistarvetta arvioitaessa 
huomioidaan vanhojen, käsikaivuun tuloksena 
syntyneiden turvehautojen kulttuuriperintöarvo 
(luku 10) ja vanhan suopellon muut luonnonsuo-
jelulliset arvot. Esimerkiksi, jos eteläsuomalaiselle 
suopellolle on kasvanut vankka koivikko, pelto 
saattaa olla tärkeä valkoselkätikan elinympäristö.

Suopeltojen palauttamisesta suoksi on vasta 
vähän kokemusta (ks. luku 13.2), mutta se tiede-
tään, että toimenpide on huomattavasti kalliimpi 
kuin ojitetun ”keskivertosuon” ennallistaminen. 

8.6 Hiekkamaiden soiden  
ennallistamisen erityispiirteitä

Alueita, joissa maaperä on läpäisevää hiekkaa, on 
Suomessa erityisesti harjujen ja reunamuodostu-
mien ympäristössä. Suurimmat yhtenäiset hiek-
ka-alueet ovat usein siellä, missä merenrannan 
aallokko ja tuulet ovat levitelleet harjujen hiekko-
ja laajoiksi kentiksi. Näille alueille on tyypillistä 
rantavallitopogra�a, jossa korkeuskäyrien suun-
taiset kaarrot patoavat väliin jääviä painanteita, 
jotka soistuvat. Laajimmillaan tällaiset kentät ovat 
Pohjanlahden rannikon tuntumassa, mutta niitä 
esiintyy muuallakin harjujen tai muiden jäätik-
köjokikerrosten tuntumassa.

Kun suon pohjamaa läpäisee hyvin vettä, 
pohjaveden muodostuminen ja purkautuminen 
vaikuttavat voimakkaasti suon ekologiaan (luku 
3.4). Pohjaveden muodostumisalueella painan-
teet kehittyvät pohjan läpäisevyydestä riippuen 
ohutturpeisiksi soiksi, kausivaihteleviksi soiksi 
tai keidassoiksi. Pohjaveden purkautumisalueel-
le voi muodostua lähteikköjä ja lähdesoita sekä 
lähdevaikutteisia luhtaisia nevoja ja lettoja. Näil-
lä kasvaa usein harvinaista ja uhanalaista lajistoa 
(ks. luku 13.19).

kuin toiset. Kaikki ojat saattavat silti näyttää vä-
hävetisiltä, koska vesi liikkuu rinteessä nopeasti. 
Veden määrää onkin hyvä seurata ennallistamisen 
suunnitteluvaiheessa tulva-aikaan tai sateiden jäl-
keen, jotta alueen läpi liikkuvan veden todellinen 
määrä ja pääreitit selviävät. 

Kun veden liikkeet ovat selvillä, voidaan suun-
nitella ojien täyttäminen ja patoaminen. Yleen-
sä viettävät suonkohdat ovat ohutturpeisia. Jos 
suon kautta liikkuu runsaasti vettä, tärkeiden 
kynnyskohtien padot vahvistetaan suodatinkan-
kaalla ja tarvittaessa myös puulla (ks. luvut 7.3.3 
ja 13.10), jotta ensimmäiset tulvat eivät huuhdo 
patoja mukaansa. Muuten ojia täytettäessä ja pa-
dottaessa huolehditaan, että turve- ja maavalleja 
on riittävän paljon ja että pintavallit ovat riittävän 
pitkät. Jyrkästi viettävissä ojissa veden virtausno-
peus kasvaa helposti niin suureksi, että pienetkin 
norot voivat syövyttää vesitalouden palauttamisen 
kannalta haitallisia uomia. On tärkeä huolehtia, 
etteivät ojia tukkivan ja patoavan kaivinkoneen 
jäljet jää uriksi. Tarvittaessa myös ne padotaan.

Ennallistajan täytyy myös pystyä päättele-
mään, miten ojien tukkiminen muuttaa veden 
kulkureittejä. Tarvittaessa korkeusvaihtelua mi-
tataan sopivalla menetelmällä (tietolaatikko 24). 
Joskus saatetaan tarvita erityisen huolellista vesien 
ohjausta myös niissä ojissa, jotka ennallistami-
sen suunnitteluvaiheessa ovat vähävetisiä mutta 
joiden tilanne muuttuu, kun eniten vetävät ojat 
tukitaan. 

Jos suo viettää myös reunoilta keskelle esimer-
kiksi purolaaksossa olevassa korvessa, niskaojat 
täytetään suon keskustaa kohti viettäviksi, jotta 
kivennäismaalta valuva pintavesi pääsee luontai-
selle reitilleen niskaojien ylitse. Jos runsaimmin 
vettä kuljettava oja on suon matalimmalla koh-
dalla, huomiota tulee kiinnittää patojen leveyteen 
ja hyödyntää kaikki mahdollisuudet ohjata vettä 
pois täytetyltä ojalinjalta. Veden ohjaaminen pois 
ojalinjalta on tarpeen myös vesiensuojelun kan-
nalta (luku 6.4).

Lisähaastetta ennallistamisen suunnitteluun 
tuo, jos viettävällä suolla on lähteisyyttä tai let-
toisuutta (ks. luvut 13.6 ja 13.8) ja näiden lisäksi 
suon alla on hiekkamaa (ks. luku 13.18). Silloin 
tarvitaan myös huolellista vesien laadun määritys-
tä ja ravinteikkaamman veden ohjaamista luon-
taisille reiteilleen.
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 Hiekkamailla ojat syöpyvät helposti, etenkin 
kokoojaojat tai ojat, joihin purkautuu pohjavet-
tä (ks. luvut 13.17 ja 13.18). Veden kuljettama 
hiekka kerrostuu kohtaan, jossa virtaus heikke-
nee. Se voi tukkia alapuolisia ojia tai puroja tai 
muodostaa hiekkaisia ”deltoja” järvien tai soiden 
reunamille (kuva 40).

Hiekkamaiden syöpyneiden ojien tukkimi-
seen tarvittavaa materiaalia ei yleensä ole helpos-
ti saatavissa. Täyttömaata saatetaan joutua siir-
tämään patoon esimerkiksi kaivettavista lammi-
koista tai uomista tai sitä joudutaan kuljettamaan 
kauempaa (ks. luvut 13.17 ja 13.18). Koska hiek-
kaisesta aineksesta tehty pato syöpyy herkästi, pa-
tovallista tulee tehdä niin iso, että vesi ei missään 
tilanteessa pääse virtaamaan padon yli tai sivuitse. 
Yläpuoliselta valuma-alueelta kertyvät vedet pitää 
siis ohjata suolle kohdasta, missä eroosion vaaraa 
ei ole. Hiekkamaille on tyypillistä, että niillä ei 
ole varsinaisia puroja, vaan vesi on luonnontilassa 
suurelta osin suotautunut hiekan läpi. Useimmi-
ten patoavista hiekkakaarroista löytyy myös ma-
talampia painanteita, joiden kohdalta tulvavedet 
pääsevät virtaamaan. Nämä kynnysten alimmat 
kohdat ratkaisevat patovallien korkeuden.

Hiekkapohjaisten soiden ojitukset saattavat 
vaikuttaa arvaamattomasti ja laajalle alueelle. Lä-
päisevään pohjamaahan asti kaivetut ojat voivat 
alentaa pohjaveden pintaa niin laajalla alueella, 
että se heijastuu pohjaveden virtauksesta riippu-
vaisen suokasvillisuuden muutoksina satojenkin 
metrien päässä ojituksesta. Silti sadeveden varas-
sa olevat keidassuomaiset osat ja esimerkiksi ka-
ruimmat kausivaihtelevat suot voivat säilyä liki-
main muuttumattomina. 

Hiekkapohjaisten soiden ennallistaminen vaa-
tii usein erityisen tarkkaa suunnittelua, sillä myös 
ennallistettaessa suhteellisen pienikin toimenpi-
de voi vaikuttaa arvaamattoman laajalle (ks. lu-
ku 13.1). Esimerkiksi vettymisvaikutukset saat-
tavat helposti ulottua suojelualueen rajojen ulko-
puolelle. Toisaalta pohjavesivaikutteisten soiden 
vedenpinnan vaihtelut voivat olla hitaita, joten 
saatetaan tarvita useampia sateisia vuosia, että 
pohjaveden pinta palautuu ennallistamisen jäl-
keen normaalikorkeudelle. Pohjavesivaikutteisten 
alueiden harvinainen ja uhanalainen lajisto vaatii 
myös huomiota ennallistamista suunniteltaessa ja 
toteutettaessa. 

Kuva 40. Yläpuoliselta ojitusalueelta huuhtoutunut hiekka on kerrostunut Puolangan Heinisuolla ”deltoiksi” aapasuol-
le. Kuva-alueen leveys on noin 2 km.

© Metsähallitus 2013
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pohjaveden pinta laskee. Esimerkiksi Pohjois-
Pohjanmaalla on yleisesti metsäojitettu ja rai-
vattu pelloiksi purkautumisalueiden tyypillisesti 
lähdevaikutteisia ja reheviä soita. Syviin ojiin voi 
purkautua runsaasti pohjavettä turvekerrosten 
läpi. Lisäksi ojat on usein pohjaveden purkau-
tumisalueen yläreunalla kaivettu alun perin tai 
kunnostuksen yhteydessä hiekkaan, pohjaveden-
pinnan alapuolelle asti. Ojien pohjalle purkau-
tuva pohjavesi on syövyttänyt ojat joskus hyvin 
syviksi, mikä on kiihdyttänyt entisestään pohja-
veden purkautumista.

Purkautumisalueen vedenpinnan aleneminen 
voi alentaa pohjavedenpintaa laajalti.  Tämä voi 
aiheuttaa ongelmia pohjavedenottamoille, mut-
ta myös lähteikköjen, soiden ja lampien veden-
pinnan korkeus voi laskea merkittävästi kauka-
na varsinaisista ojituksista. Esimerkiksi Rokuan 
alueen harjulampien veden pinnan pitkäaikaista 
alenemista on pidetty harjun reunamien laajojen 
ojitusten seurauksena. Tällaisessa tapauksessa hai-
tallisia vaikutuksia voidaan vähentää patoamal-
la ojia (luku 13.21), jolloin veden pinta nousee 
ojassa ja veden lisääntynyt suotautuminen hiekan 
läpi vähentää eroosioriskiä. Alentuneen pohjave-
denpinnan tason nostamisessa ojien tukkiminen 
on tehokkain tapa. Jos se ei ole mahdollista esi-
merkiksi alueen metsätalouskäytön takia, poh-
javedenpintaa kannattaa nostaa nostamalla ojan 
pohjan kynnyskorkeutta sen verran, että puuston 
kasvuun riittävä kuivavara jää suokasvupaikoille-
kin (kuva 146 s. 275).

Muuttuneilla pohjavesialueilla tulee selvittää 
vaadittavat toimenpiteet ja ratkaisevat kohdat, 
joissa patoja tarvitaan. Syöpyneiden ojien varrel-
la ei yleensä ole riittävästi täyttömateriaalia. Mi-
käli eroosiota kestävää moreenia on käytettävissä, 
sen ajaminen ojiin on yksi mahdollisuus. Jos ojat 
ovat eroosioherkkää hiekkaa tai turvetta, voidaan 
tarvita suodatinkankaalla vuorattuja putkipatoja 
(kuva 147 s. 276) tai muita pohjapatoja. Niiden 
rakentamisen tekniikka on tuttua esimerkiksi tie-
rumpujen tai kosteikkojen rakentamisesta, mutta 
erodoituneilla ojitusalueilla pitää syöpymisen es-
tämiseen kiinnittää erityistä huomiota. Patoja tu-
lee olla niin tiheästi, ettei putouskorkeus patojen 
välillä ole liian suuri. Putkipatojen put kien tulee 
olla riittävän suuret myös tulva-aikaisille vesimää-
rille. Patojen ylä- ja alapuolella on lisäksi tärkeää 
nostaa ojan pohjaa maa-aineksilla. Nostettu ojan-
pohja suojataan suodatinkankaalla, jotta eroosio 
ei kuluta sitä. 

8.7 Pohjavesialueiden suot

Pohjavesialueita on maassamme noin 6 300 kpl ja 
noin 13 000 km2. Pääosa pojavesialueista on har-
juja tai vastaavia hiekkaisia muodostumia. Eten-
kin Pohjanmaalla, Kainuussa ja Lapissa pohjavesi-
alueisiin sisältyy yleisesti soita ja soistumia, lä-
hinnä pohjavesialueiden reunaosissa. Huomattava 
osa pohjavesialueista (noin 60 % lukumäärästä 
ja yli 75 % pinta-alasta) on luokiteltu tärkeiksi 
vedenottoalueiksi tai vedenottoon soveltuviksi. 
Myös muista pohjavesialueista osa voidaan tu-
levaisuudessa luokitella tärkeiksi. Pohjavesien 
suojelemiseksi vesilaki ja ympäristönsuojelulaki 
kieltävät pohjaveden pilaamisen, ja myös pohja-
vedenpinnan muuttaminen voidaan katsoa lain 
vastaiseksi, jos se haittaa veden käyttöä. 

Pohjavesialueiden ojitettujen soiden käytölle 
ei ole olemassa yhtenäistä ohjeistoa, mutta ny-
kyisten suositusten mukaan pohjavesialueiden 
ojia ei tulisi esimerkiksi kunnostaa. Tämä voi 
rajoittaa soiden talouskäyttöä monilla alueilla. 
Jos suot päädytään jättämään taloustoiminnan 
ulkopuolelle, ojat eivät normaalisti umpeudu it-
sestään, vaan ennallistaminen tai vedenpinnan 
säädelty nostaminen voivat olla paikallaan (ks. 
luku 13.21).

Pohjaveden muodostumisalueen ohutturpeis-
ten, kausivaihtelevien soiden ojitukset voivat olla 
ongelma pohjaveden laadulle. Pahimmillaan oji-
tusalueen humus- ja ravinnepitoisia vesiä pääsee 
suotautumaan suoraan pohjaveteen, mikä näkyy 
herkästi pohjaveden laadun heikkenemisenä (esi-
merkiksi rauta- ja nitraattipitoisuuden kasvuna). 
Pitkällä tähtäimellä tällaisten ojitusalueiden en-
nallistaminen on perusteltua jo pohjavesien suo-
jelun kannalta. Myös laajojen alueiden ennallis-
taminen voi väliaikaisesti lisätä suotautuvan ve-
den humus- ja ravinnepitoisuutta ja siten heiken-
tää pohjaveden laatua. Siksi pohjavesialueilla ei 
saa ennallistaa kerralla liian isoa pinta-alaa soita. 
Ennallistamisen aiheuttamaa kuormituspiikkiä 
voidaan pienentää aloittamalla ennallistaminen 
ojitusalueen alareunan kausivaihtelevalta suotau-
tumisalueelta ja ennallistamalla yläpuolinen valu-
ma-alue vasta suotautumiskentän kasvillisuuden 
vakiinnuttua, jolloin kasvillisuus vähentää hu-
muksen ja ravinteiden pääsyä suotautumisvesiin. 

Tavallisempi ongelma on, että hiekkaisten 
pohjavesialueiden reunalla olevat suot on ojitet-
tu, jolloin pohjavesi purkautuu ojiin ja alueen 
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Lähteikköjen ennallistamistarpeen  
arviointi

Ensisijainen keino lähteikköjen säilyttämiseksi 
on luonnontilaisten, luonnontilaisen kaltaisten 
ja heikentyneiden mutta arvokasta lähdelajistoa 
ylläpitävien lähteikköjen suojelu. Lähteikköjen 
luonnontila on Etelä-Suomessa kuitenkin niin 
heikko, että suojelu ei yksinään ole riittävä keino 
lähdelajiston säilyttämiseksi. Lähteikköjen tilaa 
tulee lisäksi pyrkiä kohentamaan selkeästi asetet-
tuihin tavoitteisiin pyrkivän, varovaisen ennal-
listamisen avulla (Ennallistamistyöryhmä 2003, 
Barquin & Scarsbrook 2008). 

Vaikka lähteitä ja lähteikköjä on ennallistet-
tu tai kunnostettu maassamme jo useita satoja 
(alueelliset metsäkeskukset, Metsähallitus) ja tä-
mä toiminta on yleistymässä, on tutkimustieto 
menetelmistä, ennallistamisen onnistumisesta ja 
vaikutuksista lajistoon vielä puutteellista. Läh-
teikköjä on kunnostettu, yksittäisiä tapaustutki-
muksia lukuun ottamatta (ks. luku 13.3), käy-
tännössä  pääasiassa esteettisin perustein ilman 
minkäänlaisia lajistoselvityksiä ja -seurantaa. 
Soiden ennallistamisen yhteydessä lähteiköt on 
huomioitu tapauskohtaisesti mahdollisuuksien 
mukaan, mutta näissäkin tapauksissa ennallis-
tamiseen liittyvä tutkimus ja seuranta on ollut 
vähäistä. Olemassa olevat tutkimustulokset eivät 
ole kaikilta osin kannustavia; voimakas koneelli-
nen ennallistaminen voi aiheuttaa lyhyellä aika-
välillä merkittäviä haitallisia muutoksia lähteisiin 
purkautuvan veden laadussa ja lähdelajistossa (ks. 
luku 13.3). Toisaalta selkärangatonlajisto vaikut-
taa pääpiirteissään toipuvan ojituksen ja ennal-
listamisen kaltaisista häiriöistä melko nopeasti, 
jopa kymmenen vuoden kuluessa, mikä on to-
dettu Joroisten Saarikkolammensuon ennallista-
misseurannan yhteydessä (ks. luku 13.3). Myös 
ojitettujen ja luonnontilaisen kaltaisten lähteik-
köjen lajistollinen samankaltaisuus viittaa yhtei-
söjen palautumiseen muutaman vuosikymmenen 
mittakaavassa (Ilmonen & Salmela 2010).

Ensimmäinen oletus lähteikköjen ennallis-
tamistarpeen arvioinnissa on, että elinympäris-
tön rakenteellisen luonnontilan heikkenemi-
nen (ojituksen tms. toimenpiteiden aiheuttamat 

TIETOLAATIKKO 27.

Lähteikköjen ennallistaminen

Riikka Juutinen ja Jari Ilmonen

Lähteikköjen tunnistaminen ja luonnontila

Lähde on paikka, missä pohjavettä purkautuu 
maan pinnalle vettä läpäisevän ja läpäisemättö-
män maakerroksen rajapinnassa (Raatikainen 
1989). Pohjavesi voi purkautua joko selvärajai-
sena vesimuodostumana (lähdellas tai -puro) 
tai epämääräisempänä tihkupintana, usein mo-
nipuolisena lähteikkökompleksina (Leka ym. 
2008). Lähteiköt sijaitsevat useimmin maaston 
taitekohdissa, harjujen tai moreenimuodostu-
mien juurella, mutta avolähteitä ja tihkupinto-
ja löytyy myös soilta, joskus kaukanakin kiven-
näismaan rajasta. Suolla sijaitseva lähteikkö voi 
rajautua ympäröiviin, lettoisiin suotyyppeihin 
epäselvästi, mutta se voi olla myös selvärajainen 
vesimuodostuma esimerkiksi muuten karun rä-
meen keskellä. Lähdevaikutus on suolla helposti 
erotettavissa kasvillisuuden, erityisesti sammalten 
(mm. purolähdesammal Philonotis fontana, lähde-
lehväsammal Rhizomnium magnifolium, purosui-
kerosammal Brachythecium rivulare, hetesirppi-
sammal Warnstor�a exannulata sekä huurresam-
malet Palustriella spp. ja Cratoneuron �licinum) 
perusteella, vaikka kyseessä olisi tihkupinta ilman 
runsasta veden purkautumista. Runsaammin pur-
kavat lähteiköt voidaan erottaa veden kirkkauden 
ja kesällä kylmyyden perusteella, lisäksi lähteiköt 
voivat pysyä sulana läpi talven. 

Lähteikköjen luonnontila on heikentynyt voi-
makkaasti eteläisessä Suomessa etenkin metsien 
ja soiden ojitusten seurauksena (Ilmonen ym. 
2008). Ojituksen vaikutuksesta lähteikkö on voi-
nut kärsiä voimakkaasti tai hävitä kokonaan, jos 
oja on kaivettu lähteikön läpi. Tällöin lähdelajis-
toa esiintyy usein vain ojien pohjalla. Lievemmäs-
sä tapauksessa lähteikön hydrologia on kärsinyt 
läheisen suoalueen ojituksen seurauksena, kun 
pohjaveden pinta on laskenut koko alueella. Täl-
laisessa tilanteessa lähteikön pinta-ala on yleensä 
supistunut ja lähteisyys heikentynyt. Ojitusten 
kuivattamia entisiä lähdepuroja ja -altaita voidaan 
usein havaita ojien ympärillä melko selvinä, jos-
kus umpeen rahkoittuneina painanteina.
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muutokset elinympäristön määrässä ja laadussa, 
esimerkiksi tihkupintojen kuivuminen) on joh-
tanut negatiivisiin muutoksiin esimerkiksi lajis-
tossa. Viimeaikaisissa tutkimuksissa (Juutinen & 
Kotiaho 2009, Ilmonen & Salmela 2010, Juu-
tinen ym. 2010, Ilmonen ym. 2012) on kui-
tenkin havaittu, että lähteiköillä rakenteellisen 
luonnontilaisuuden ja lajiston välinen yhteys ei ole 
aivan niin yksioikoinen: lähteikön muuttuminen 
ei aina aiheuta suuria lajistollisia muutoksia tai 
lajisto voi palautua häiriöstä itsestään. Jopa 
voimakkaasti ihmistoiminnan muokkaamilla 
kohteilla voi esiintyä edustavaa, uhanalaista 
kasvi- ja eläinlajistoa. Tämän vuoksi lähteikköjen 
ennallistamisessa tulee noudattaa varovaisuutta ja 
välttää liian voimakkaita toimenpiteitä.

Metsähallituksen luontopalvelut käynnisti ke-
vättalvella 2008 pilottiprojektin valtion hallinnoi-
milla alueilla Länsi-Suomessa sijaitsevien lähteik-
köjen ennallistamistarpeen selvittämiseksi. Pro-
jektissa selvitettiin 30 lähteikön luonnontilaisuut-
ta, kasvillisuutta (putkilokasvit ja sammalet) ja 
hyönteislajistoa (vesihyönteiset ja semiakvaattiset 
sääsket) sekä arvioitiin lajistollista ja rakenteellista 
ennallistamistarvetta vertailemalla luonnontilal-
taan muuttuneita kohteita (22 kpl) luonnonti-
laisiin verrokkeihin (8 kpl) (Ilmonen & Salmela 
2010, Juutinen ym. 2010). Kohteille perustettiin 
lisäksi ennallistamisen vaikutusten pitkäaikaista 
lajistoseurantaa varten pysyviä kasvillisuusruutu-
ja ja hyönteispyyntipisteitä. Päätulokset lajiston 
esikartoituksen perusteella ovat: 
1 rakenteellisesti heikentyneestä luonnontilasta 

ei seuraa muuttunut ja yksipuolinen lajikoos-
tumus, joten luonnontilan heikkeneminen 
yksinään ei riitä ennallistamisperusteeksi

2 lajistollisesti edustavien lähteikköjen ennal-
listaminen on riskialtista, sillä niillä uhan-
alaisen lajiston esiintyminen ojissa on melko 
tavallista, eikä sitä voi ennustaa ojan raken-
teellisten ominaisuuksien perusteella vaan on 
tehtävä tarkat lajistoselvitykset

3 ennallistamiselle löydettiin perusteita vain 
kaikkein voimakkaimmin muuttuneilla oja-
kohteilla, joissa toimien tavoitteena tulee olla 
luontaisten laskupurojen toiminnan palaut-
taminen ja ojien tukkiminen.

Ojituksen vaikutusta lähdevaikutteisen alueen 
laajuuteen ei voitu esikartoituksen perusteella tar-
kastella, sillä se vaatisi samojen kohteiden pidem-
piaikaista seurantaa. Jatkossa myös tähän tulee 
kiinnittää huomiota, ja perustettu tutkimusase-
telma antaa siihen mahdollisuuden.

Suosituksia lähteikköjen ja lähdevaikutteisten 
soiden ennallistamisesta ja lähteiden huomioimi-
sesta muussa ennallistamisessa

 – Lähteikön ennallistamiselle tulee aina mää-
ritellä selkeät kohdekohtaiset perustelut ja 
tavoitteet.

 – Lajiston esikartoitus ennallistamisen edelly-
tysten arvioimiseksi ja lajiston huomioimi-
seksi on välttämätöntä. Sammalet ilmentävät 
lähdevaikutusta selkeästi ja ovat helpoimmin 
koska tahansa sulan maan aikaan kartoitetta-
vissa oleva lajiryhmä.

 – Seuranta, tuloksista oppiminen ja tiedon ja-
kaminen ovat ennallistamismenetelmien ke-
hityksen edellytyksiä.

 – Ennallistamissuunnittelussa tulee aina ottaa 
huomioon lähteikköelinympäristöille omi-
nainen luontaisesti pienipiirteinen vaihtelu 
(purot, tihkupinnat ja allikot).

 – Ennallistaminen vähitellen, usean vuoden ku-
luessa on nopeaa ja voimaperäistä toimenpi-
dettä vähemmän haitallista vakaisiin ympäris-
töoloihin sopeutuneelle lähdelajistolle.

 – Lahoja puurakenteita ei yleensä tarvitse pois-
taa.

 – Lähteiköllä ja sen välittömässä lähiympäris-
tössä tulee välttää liikkumista raskailla ko-
neilla.

 – Ojaan purkautuvan lähteen säilyttäminen jät-
tämällä osa ojasta tukkimatta ei todennäköi-
sesti onnistu, koska lähdekasvillisuus jää nou-
sevan vedenpinnan alle ja tuhoutuu. Ojien 
tukkiminen on usein tarpeellista lähteikön tai 
suon hydrologian palauttamiseksi. 

 – Jos kohteella  on tarvetta esimerkiksi uhan-
alaisten kasvien siirtoistutuksiin, tarvitaan 
siirtoihin aina mm. maanomistajan lupa ja 
siirroista tulee tarvittaessa olla yhteydessä 
myös alueen ELY-keskukseen (tietolaatikko 
25). Ennallistamis- ja siirtoistutussuunnitel-
mat on tällaisissa tapauksissa syytä tehdä yh-
dessä lajiasiantuntijoiden kanssa. Siirtoistu-
tuksen onnistumista tulee myös seurata.
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nontilaisen kaltainen mutta kauempana ojitet-
tu ja kulttuurivaikutteinen. Kuninkaanlähde si-
jaitsee asutuksen välittömässä läheisyydessä, on 
vedenottokäytössä ja sen luonnontilaisen lasku-
puron varrella kulkee polku. Lähde on tunnet-
tu nähtävyytenä. Kohteesta vain osa on Metsä-
hallituksen hallinnassa, ja ennallistamista voitiin 
suunnitella vain tämän alueen osalta. Ennallista-
mistarvetta tarkasteltiin Kuninkaanlähteen laajan 
lähteikköalueen eteläisellä reunalla (lähdepuron 
etelä-lounaispuolella) olevalla entisellä pellolla, 
jossa lähdevaikutteisten ojien ympäristössä on 
pienialaisia tihkupintoja ja lähdealtaita. Ojitus 
on osittain tuhonnut alueella olleen, pohjoisem-
pana sijaitsevaan pääpuroon laskevan lähdepuron. 

Perustelut kohteen ennallistamiselle: Ra-
kenteellisiin tekijöihin perustuneessa analyysissa 
Metsähallituksen maalla sijaitseva lähteikön osa 
poikkeaa ojituksen vuoksi voimakkaasti luonnon-
tilaisista verrokkikohteista, mm. lähdevaikuttei-
sen alueen pinta-alasta yli puolet sijaitsee ojissa. 
Tämän jälkeen tarkasteltiin, onko kohteella sel-
laisia tekijöitä, joiden vuoksi ennallistaminen ei 
ole mahdollista tai kannattavaa. Tällaisia tekijöi-
tä ovat runsaat, monipuoliset lähdesammalkas-

 – Täysin ojitettujen lähteikköjen ennallistami-
nen on suositeltavaa ja useimmiten lajistol-
listen arvojen kannalta turvallista, sillä uhan-
alaisia lajeja ei yleensä esiinny. Ojat tukitaan 
ja ojanpohjan sammalkasvustot nostetaan tu-
kitun ojan päälle.

 – Luonnontilaltaan vain vähän muuttuneita, 
lajistollisesti edustavia lähteikköjä ei tule en-
nallistaa. Myös ympäröivät suot on ennallis-
tettava niin, ettei ennallistaminen aiheuta hai-
tallisia vaikutuksia lähteiköllä. 

Kaksi esimerkkiä ennallistettaviksi  
sopivista lähteikkökohteista

Kuninkaanlähteen ympäristö 

Hämeenkankaan Natura-alueella Kankaanpääs-
sä Kuninkaanlähteen lähteikön ylin purkupiste 
on kaivettu, lähes kasviton allas, josta laskee län-
teen päin vuolas, luonnontilaisen kaltainen puro 
padottuun Ylisenlampeen (kuva 1). Laskupuron 
pohjoisrantaa reunustaa vaihtelevan levyinen tih-
kupinta-alue, joka on puron läheisyydessä luon-

Kuva 1. Kuninkaanlähteen ympäristössä on ojituksen osittain tuhoamaa lähteistä aluetta tihkupintoineen, allikkoineen 
ja puroineen. Suunnittelukohde on kokonaisuudessaan valtion maalla.
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suojeltavien lajien säilymiselle tärkeitä esiinty-
mispaikkoja ei kuitenkaan saa hävittää tai hei-
kentää (Luonnonsuojelulaki 47 §). Tarvittavista 
luvista ja toimenpiteistä on syytä olla yhteydessä 
ELY-keskukseen (tietolaatikko 25). Tässä tapauk-
sessa kummankaan valtakunnallisesti uhanalaisen 
lajin kasvupaikat ennallistettavalla alueella eivät 
ole koko lähteikköalueen kannalta erityisen mer-
kittäviä, sillä esiintymiä on myös luonnontilaisen 
pääuoman varrella. Kohteen erityislaadun (mat-
kailu, asutus, vedenotto) vuoksi ennallistaminen 
on haasteellista ja vaatii huolellista valmistelua ja 
tiedottamista. 

Lähdetneva 

Lähdetnevan lähteikkö Kankaanpäässä on ojite-
tun Lähdetnevan–Kitunevan reunassa sijaitseva, 
yksinomaan leveistä, lähes umpeenkasvaneista 
lähdevaikutteisista ojista koostuva lähteikkö (ku-
va 2). Karttaan merkittyä lähdettä ei havaittu. 
Lähteisyys ilmenee ojan pohjalla virtaavana läh-
devetenä sekä edustavana mutta tavanomaisena 

vustot itsestään jo osittain ennallistuneissa ojissa, 
yksinomaan ojissa sijaitsevat uhanalaisten lajien 
esiintymät sekä ojien sijainti upottavien tihku-
pintojen keskellä. Mitään edellämainituista teki-
jöistä ei kuitenkaan havaittu suunnittelualueella. 
Ennallistamisalueen ojissa ja allikoiden reunoilla 
esiintyy erittäin uhanalaista ja rauhoitettua läh-
desaraa (Carex paniculata) ja vaarantunutta, eri-
tyisesti suojeltavaa otalimisammalta (Lophocolea 
bidentata). Molempia lajeja esiintyy kuitenkin 
myös luonnontilaisen lähdepuron varrella. 

Tavoitteet, toimenpiteet ja rajoitukset: Laa-
juudeltaan merkittävän alueen ennallistaminen 
kohentaisi koko Kuninkaanlähteen lähteikkö-
alueen tilaa. Ennallistaminen tulee toteuttaa 
täyttämällä ojat, jolloin tihkupintojen vesita lous 
paranee ja lähteisyys leviää ojia laajemmalle alu-
eelle. Vanha luonnonuoma on jätettävä täyttä-
mättä, eikä sen yli saa ajaa työkoneilla. Lähde-
saran kasvupaikat voidaan jättää peittämättä ja 
niillä liikkumista on varottava. Otalimisammalen 
ojakasvustot tulee siirtää vanhan luonnonuoman 
reunoille ja täytettyjen ojien päälle. Erityisesti 

Kuva 2. Ojitetun Lähdetnevan reunassa lähteisyys ilmenee ainoastaan ojissa, joihin on kehittynyt varsin edustavaa, mutta 
tavanomaista lähdekasvillisuutta. Pienellä matkalla ojassa on lettonevamaista kasvillisuutta, joka indikoi veden ravintei-
suutta. Myös tämä kasvillisuus kannattaa nostaa ennallistamisen ajaksi ojan viereen ja lopuksi täytetyn ojan päälle. Perus-
kartalle merkittyä lähdettä ei löydetty. Kohde sijaitsee valtion metsätalousmaalla Hämeenkankaan Natura-alueen vieressä.
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oja ja nostamalla lähdesammalkasvustot takaisin 
tukitun ojan päälle. Lähdetnevan kaltaisia ra-
kenteeltaan täysin tuhoutuneita lähteikköjä on 
maassamme runsaasti (esim. Juutinen & Koti-
aho 2009), joten ennallistamisen onnistumisen 
seuraaminen ja tulosten julkaiseminen on niiden 
suuren sovellusarvon vuoksi tärkeää.

Kaksi esimerkkiä ennallistettaviksi  
sopimattomista lähteikkökohteista

Huhtakorpi 

Lauhanvuoren kansallispuistossa Isojoella sijaitse-
va Huhtakorpi on edustava ja laaja lähdevaikut-
teisen ojan purkama lähteikkökokonaisuus, joka 
sijaitsee kankaan ja pienen ojitetun suon laidassa, 
loivan rinteen alla (kuva 3). Selvästi lähdevaikut-
teinen oja virtaa vuolaasti ja on kehittynyt pää-
osin hyvin puromaiseksi. Ojan itäpuolisessa rin-
teessä on useita enimmäkseen luonnontilaisia tih-
kupintajuotteja, lähdepuroja ja pieniä allikoita. 
Paikoin ajourat ovat vaikuttaneet tihkupintojen 
virtausjuotteihin. Ojitus on muuttanut etenkin 
lähdepurojen alempien osien luonnontilaa täy-
sin. Alueen vedet pääosin kokoava, luoteeseen 
Lettokeitaalle johtava oja lienee kaivettu osittain 

lähdekasvillisuutena. Ojissa ei esiinny uhanalaista 
kasvi- tai hyönteislajistoa. Kohde sijaitsee koko-
naisuudessaan Metsähallituksen hallinnoimalla 
maalla.

Perustelut kohteen ennallistamiselle: Ra-
kenteellisiin tekijöihin perustuneessa analyysissa 
kohde havaittiin ojituksen vuoksi voimakkaasti 
luonnontilaisista verrokkikohteista poikkeavaksi: 
kohteella lähteisyys keskittyy yksinomaan ojiin. 
Tämän jälkeen tarkasteltiin, onko sellaisia teki-
jöitä, joiden vuoksi ennallistaminen ei ole mah-
dollista tai kannattavaa (ks. edellinen esimerkki). 
Mitään sellaisia tekijöitä ei kuitenkaan havaittu.  

Tavoitteet, toimenpiteet ja rajoitukset: Läh-
detnevan lähteikkö kannattaa ennallistaa suon 
laajemman ennallistamisen yhteydessä, sillä koh-
de on täysin muuttunut ojituksen seurauksena. 
Ennallistaminen on haastavaa, koska kaikki läh-
delajisto esiintyy syvällä ojien pohjalla, jolloin 
ojien täyttäminen tai patoaminen väistämättä 
aiheuttaa välittömiä negatiivisia vaikutuksia la-
jistolle. Lajisto on kuitenkin tavanomaista lähde-
lajistoa, joka selvinnee ennallistamisen aiheutta-
masta muutoksesta ajan kanssa. Pienellä matkalla 
ojassa on myös lettonevamaista kasvillisuutta ojan 
pohjalla. Ennallistaminen toteutetaan nostamalla 
sammalkasvustot pois ojan pohjalta, tukkimalla 

Kuva 3. Huhtakorven lähteiköllä on useita tihkupinta-, allikko- ja purolähteitä ja -lähteikköjä, joista osa on luonnonti-
laisia. Rinteen alla oleva oja on ennallistunut osittain itsestään luonnontilaisen kaltaiseksi. Vanhaa purouomaa on nä-
kyvissä kohteen pohjoisosassa. Kohde on kokonaisuudessa valtion maalla.
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Hevoshaankeidas 

Pohjankankaan Natura-alueella Kankaanpäässä 
sijaitseva Hevoshaankeitaan lähteikkö koostuu 
kahdesta allikosta, niiden reunamien tihkupin-
noista sekä allikoiden läpi virtaavasta, osittain 
ojaksi kaivetusta entisestä purosta (kuva 4). Läh-
teikön allikoissa, purossa ja ojassa kasvaa run-
saasti erittäin uhanalaista lähdesaraa. Lähteikön 
pohjois- ja eteläpuolella rinteen alla on muitakin 
lähteikköjä ja kohteen pohjoispuolella sijaitsee 
vedenjakaja. Kohde sijaitsee kokonaisuudessaan 
Metsähallituksen hallinnoimalla maalla.

Perustelut kohteen hylkäämiselle: Raken-
teellisiin tekijöihin perustuneessa analyysissa 
kohde havaittiin melko luonnotilaisen kaltaisek-
si: kohteella on melko runsaasti (yli 2/3 lähteikön 
kokonaispinta-alasta) säästynyttä luonnontilaista 
lähdepintaa. 

Tavoitteet, toimenpiteet ja rajoitukset: He-
voshaankeitaan lähteiköllä tai koko Mato-ojan 
valuma-alueen latvalla ei ole merkittävää ennallis-
tamistarvetta Natura-rajauksen sisäpuolella. Ra-
jalla oleva oja purkaa ilmeisesti pääosan lähteikön 
vedestä, mutta ojan runsas lähdesarakasvusto ra-
joittaa sen ennallistamista. Lähteikön alkuperäi-
nen lasku-uoma saa yhä lähdevettä, eikä sitä kan-
nata ennallistaa pelkästään yläosiltaan. Muut alu-
een ojat ovat vähäisiä ja itsestään umpeenkasvavia. 

alkuperäisen lähdepuron paikalle. Kohteen poh-
joisosassa vanha puronuoma on vielä näkyvissä ja 
siinä virtaa yhä lähdevettä. Kohde sijaitsee koko-
naisuudessaan Metsähallituksen hallinnoimalla 
maalla.

Vuolaan luonnontilaisen purolähteikön vieres-
sä on retkeilypolku, ja maasto on jossain määrin 
kulunutta. Vaikuttaa myös siltä, että rinteen ki-
vipohjaisia purkaumapisteitä puhdistetaan ajoit-
tain, sillä altaiden reunoilla on kuiville nostettuja 
sammalia.

Huhtakorven lähteiköllä kasvavat vaarantu-
nut harsosammal (Trichocolea tomentella) sekä 
alueellisesti uhanalaiset ryytisammal (Geocalyx 
graveolens), korpikerrossammal (Hylocomiastrum 
umbratum), poimulehväsammal (Plagiomnium 
undulatum) ja etelänhavusammal (�uidium ta-
mariscinum). Osa edellä mainituista lajeista kas-
vaa alueen ojissa tai niiden välittömässä läheisyy-
dessä. Rinteen lähteissä esiintyy lisäksi erittäin 
uhanalaista lähdesirvikästä (Crunoecia irrorata) 
ja vaarantunutta pyörörutavesiäistä (Anacaena 
globulus).

Perustelut kohteen hylkäämiselle: Raken-
teellisiin tekijöihin perustuneessa analyysissa koh-
de havaittiin melko luonnontilaisen kaltaiseksi: 
kohteella on runsaasti säästynyttä luonnontilaista 
lähdepintaa. Kohteella on lisäksi tekijöitä, joiden 
vuoksi ennallistaminen ei ole mahdollista tai kan-
nattavaa: runsaat, monipuoliset lähdesammalkas-
vustot osittain jo itsestään ennallistuneissa ojissa 
sekä yksinomaan ojissa sijaitsevat uhanalaisten 
lajien esiintymät. 

Tavoitteet, toimenpiteet ja rajoitukset: 
Huhtakorven lähteikköalueella on ennallistamis-
tarvetta ainoastaan suon ja kankaan pohjois-ete-
läsuuntaisen reunaojan läheisyydessä, sillä rinteen 
ylimmät lähdepurkaumat ovat säilyneet luonnon-
tilaisen kaltaisina. Ennallistaminen olisi kuitenkin 
erittäin vaikeaa ojan suuren kaltevuuden ja eten-
kin siihen kehittyneen arvokkaan lajiston vuoksi, 
minkä vuoksi reunaoja on viisainta jättää käsit-
telemättä. Mittava ennallistaminen  vaarantaisi 
arvokkaan lajiston säilymisen. Koillisesta laske-
va pieni oja voidaan padota harkinnan mukaan, 
kuitenkin välttäen liikkumista ojan vieressä si-
jaitsevalla, luonnontilaisen kaltaisella lähteiköllä. 
Lisäksi alueelle olisi syytä pystyttää sen luonto-
arvoista kertovia opasteita, joissa erityisesti kiel-
lettäisiin sammalten poistaminen lähdealtaista.
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Kuva 4. Hevoshaankeitaan lähteikkö sijaitsee harjun juurella ja läheisyydessä on myös muita lähteikköjä. Hevoshaan-
keitaan ojat ovat suurimmaksi osaksi jo kasvamassa itsestään umpeen. Kohde on kokonaisuudessaan valtion maalla. 
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Myös soiden ennallistaminen muuttaa luontoa 
voimakkaasti. Huolellisella suunnittelulla pyri-
tään minimoimaan haitat, mutta aina niitä ei 
voida täysin välttää. Tähän lukuun on koottu 
mahdollisia haittavaikutuksia, jotka tulee ottaa 
huomioon ennallistamisen suunnittelussa ja to-
teutuksessa. Jos haitat arvioidaan hyötyjä suu-
remmiksi, toimenpiteestä tulee luopua (luku 2). 
Hyötyjen ja haittojen puntarointia hankaloittaa 
se, että haitat ilmenevät yleensä nopeasti ja ovat 
parhaimmillaan lyhytaikaisia, kun taas hyödyt il-
menevät hitaammin, jopa kymmenien vuosien 
kuluessa.

9.1 Vaikutukset valumaveden  
laatuun ja vesistöjen tilaan

Boreaalisen havumetsävyöhykkeen vesieliöt ovat 
sopeutuneet luonnontilaisista suoekosysteemeistä 
valuviin vesiin, jotka sisältävät esimerkiksi tur-
peen sisältämiä alkuaineita, hiilen ohella mm. 
typpeä, fosforia, rikkiä ja metalleja. Ihmisen soilla 
tekemät toimenpiteet, kuten soiden ojittaminen, 
puuston kasvatus ja turpeennosto, heikentävät 
soilta valuvien vesien laatua vesieliöstön kannal-
ta. Ennallistamisen odotetaan vaikuttavan valu-
mavesien laatuun pitkällä aikavälillä positiivisesti.

Onnistuneen ojittamisen seurauksena suon 
valtaa metsäkasvillisuus, joka on sopeutunut sy-
vällä sijaitsevaan pohjavedenpinnan tasoon (lu-
ku 5.4). Turpeen laadussa tapahtuu hapellisissa 
oloissa muutoksia, ja samalla vapautuu ravinteita 
(luvut 3 ja 4). Kun ojat tukitaan, vedenpinta nou-
see ja kasvillisuutta kuolee. Minerotro�silla soilla 
valuma-alueen vedet leviävät suoalueelle huuh-
tomaan turvekerrosta. Kaikki tämä voi aiheuttaa 
haitallisia veden laadun muutoksia alapuolisissa 
vesiekosysteemeissä (tietolaatikko 28). Merkittä-
vin vesiensuojelullinen ongelma on fosforin li-
sääntyvä huuhtoutuminen. Sitä on tapahtunut 
useimmilla seurtuilla ennallistamiskohteilla, jos-
kin vaihtelua esiintyy.

Isoja ennallistamiskeskittymiä, kuten Seitse-
misen kansallispuiston runsaan tuhannen heh-
taarin ennallistamistyömaa (ks. luku 13.16), on 
suojelualueilla vähän. Enimmäkseen ennallistet-
tavat suopinta-alat ovat selvästi pienempiä eikä 
ennallistamiskohteiden alapuolella pääsääntöisesti 
ole huomattavan arvokkaita ja herkkiä vesistöjä. 
Jos haitallisia vesistövaikutuksia on odotettavis-
sa, herkimpiä niille ovat pienvedet. Ennallista-
miskohteiden alapuolisia vesistöjä saattavat kuor-
mittaa ennallistamisen lisäksi metsätaloustoimen-
piteet. Useiden metsätaloustoimien ominaiskuor-
mitusarvot ovat ennallistamisen suuruusluokkaa 
tai jopa suurempia (Finér ym. 2010, Kenttämies 
2006, luku 3.6 ja tietolaatikko 28). 

Voimakkaimpia vaikutuksia aiheuttaa pitkälle 
muuttuneen suon ennallistaminen, ja suon aiem-
pi lannoitus voi voimistaa fosforin huuhtoutu-
mista. Ennallistamisesta aiheutuvassa kuormituk-
sessa on paljon vaihtelua, jonka syynä on mm. 
turpeen rautapitoisuus. Zak ym. (2010) esittävät, 
että fosforia huuhtoutuu merkittävästi vain, kun 
turpeen rauta-fosfori-suhde on alle 10. 

Osa ennallistamiskohteista ei aiheuta kuor-
mitusta käytännössä lainkaan, ja ennallistaminen 
saattaa parantaa vesistöjen tilaa heti toimenpi-
teiden jälkeen. Esimerkiksi aapasoiden ojitettuja 
reunaosia ennallistettaessa saadaan todennäköi-
sesti parannettua alapuolisiin vesistöihin valuvan 
veden laatua ja samalla tasattua tulvahuippuja, 
kun valuma-alueelta tulevat vedet ohjataan luon-
taiselle reitilleen suon ojittamattomana säilynee-
seen keskustaan sen sijaan, että vedet ohittavat 
suon ojia myöten. 

Ennallistamisalueen pinta-alaosuus valuma-
vedet vastaanottavan vesistön valuma-alueesta 
on tärkein tekijä, joka määrää vesistövaikutusten 
voimakkuutta. Lisävaikutusta on niillä valuma-
alueen vesillä, jotka purkautuvat ennallistetun 
suon kautta. Ojittamaton suoalue ennallistetta-
van suon ja vesistön välissä vähentää haitallisia 
vaikutuksia metsätalousalueiden vesiensuojelus-
sa käytettävän pintavalutuskentän (Päivinen ym. 
2011) tavoin. 

9 Ennallistettaessa huomioitavia  
riskitekijöitä
Tapani Sallantaus, Maarit Similä, Sakari Rehell ja Rauli Perkiö
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Mikäli suppealla valuma-alueella tehdään pal-
jon ennallistamistoimenpiteitä, on mahdollista, 
että ennallistamisella saatetaan merkittävästi hei-
kentää Natura 2000 -verkostoon kuuluvan alueen 
vesistöjen niitä luontoarvoja, joiden perusteella 
alue on valittu verkostoon. Tällöin voi ylittyä 
luonnonsuojelulain 10 luvun 65 §:n mukainen 
vaikutusten arviointikynnys (luku 6.1.2). 

Joissain tapauksissa ennallistamisen aiheutta-
mat veden laadun muutokset voivat olla paikalli-
sesti niin suuria, että ne aiheuttavat ympäristön-
suojelulain 1 luvun 3 §:ssä tarkoitettua ympäris-
tön pilaantumista, esimerkiksi haittaa luonnolle 
ja sen toiminnoille tai heikentävät ympäristön so-
veltuvuutta virkistyskäyttöön. Pilaantumisvaaraa 
aiheuttavaan toimintaan on oltava ympäristölupa 
(luku 6.5). Käytännössä toiminnasta kärsivä osa-
puoli voi olla esimerkiksi mökkiläinen suojelu-
alueen välittömässä läheisyydessä olevan järven 
rannalla.

Jotta luontoarvoja tai alapuolisten vesistöjen 
käyttökelpoisuutta ei vaarannettaisi, haitat on 
pyrittävä huolellisen suunnittelun avulla ehkäi-
semään ennalta (luku 6). Tämä edellyttää tietoa 
ympäristövaikutusten syntymekanismeista ja pai-
kallisista olosuhteista. Mahdollisissa ongelmakoh-
teissa ennallistamisen suunnittelijan tulee konsul-
toida tahoja (esimerkiksi ELY-keskuksia), jotka 
ovat perehtyneet vesiensuojelukysymyksiin.

Haittojen täydellinen välttäminen on vaikeaa, 
koska syntyvä kuormitus on liukoista. Mahdol-
lisena ratkaisuna on esitetty töiden jaksottamista 
siten, että ennallistettavan suoalueen alaosat en-
nallistettaisiin ensin ja niiden annettaisiin kehit-
tyä ravinteita sitomaan kykeneviksi suoekosystee-
meiksi ennen yläosien ennallistamista. Tätä tes-
tataan Helvetinjärvellä, ja viitteitä hyödyistä on 
saatu myös Mustakorvesta (ks. luku 13.9). 

9.2 Vaikutukset retkeilyyn

Heinäkuusta lokakuulle suot ovat marjastusmai-
ta, jolloin retkeilijät liikkuvat eniten reittien ja 
polkujen ulkopuolella. Pahimmillaan ennallistet-
tu suo on pitkään vaikeakulkuinen, mutta haitto-
ja voidaan vähentää hyvällä suunnittelulla. Liik-
kumisen kannalta hankalimpia ovat patoamalla 
tukitut ojat, joissa patojen välit ovat täynnä vet-
tä. Riittävän kokoiset ja riittävän tiheästi sijoi-
tetut turvepadot mahdollistavat näilläkin soilla 

esteettömän kulun ja parantavat omalta osaltaan 
myös ennallistamisen lopputulosta. Myös koko-
naan täytetyt ojat saattavat upottaa ja puuston 
korjuun hakkuutähteet vaikeuttaa liikkumista. 
Siksi toimenpiteistä tiedottaminen on tärkeää.

9.3 Hyönteistuhoriski

Kun suon vedenpinnan korkeus nousee ennal-
listamisen seurauksena, puustoa saattaa kuolla. 
Joillakin kohteilla puustoa saatetaan myös kaulata 
tai kaataa haihduttamisen vähentämiseksi (luku 
7.2). Lisääntynyt kuolleen puuaineksen määrä 
voi periaatteessa lisätä ns. tuhohyönteisten yk-
silömääriä (tietolaatikko 26). Kasvaneet yksilö-
määrät eivät kuitenkaan automaattisesti aiheuta 
hyönteistuhoja, vaan hyönteistuhojen ilmene-
miseen vaikuttavat kuolleiden puiden määrä ja 
laatu, ympäröivien alueiden puulajikoostumus ja 
puuston ikä sekä sääolosuhteet (tietolaatikko 26, 
Komonen ym. 2011). 

Iso määrä isoja kuolleita kuusia esimerkiksi 
ennallistetussa korvessa voi mahdollistaa kirjan-
painajien (Ips typographus) määrän lisääntymisen. 
Korvet ovat kuitenkin yleensä varjoisia, eivätkä 
siksi optimaalisin elinympäristö kirjanpainajille 
(tietolaatikko 26). Kohteilla, joissa on riski iso-
jen kuusten nopeaan ja runsaaseen kuolemiseen, 
kirjanpainajan runsastumisriski tulee kuitenkin 
ottaa huomioon toteutusta suunniteltaessa. Hoi-
toseurannoissa seurataan myös kirjanpainajatilan-
netta ja päätetään tarvittaessa toimenpiteistä.

Runsas kuolleiden mäntyjen määrä esimerkik-
si rämeiden ennallistamiskohteilla saattaa mah-
dollistaa ytimennävertäjien (Tomicus) runsastu-
misen (tietolaatikko 26). Ytimennävertäjät eivät 
yleensä pysty tappamaan eläviä puita. Runsaankin 
ytimennävertäjämäärän aiheuttamat kasvutap piot 
vaimenevat yleensä alle 100 metrin sisällä pai-
kasta, missä kuolleita mäntyjä on paljon (tieto-
laatikko 26). 
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9.4 Koneiden öljyvahingot

Aina kun ennallistamistöissä käytetään koneita, 
on olemassa öljyn ja muiden kemikaalien vuoto-
jen riski. Jokaisessa koneessa tulee olla öljynimey-
tysmatto, -liina tai muuta öljyn imeyttämiseen 
sopivaa materiaalia. Työmaan huoltopisteessä tu-
lee olla jätesäkkejä sekä lapio öljyisen turpeen tai 
imeytysmateriaalin keräämiseen. Saastunut maa 
ja imeytysmateriaalit tulee käsitellä ongelmajät-
teenä.

Erityistä huomiota koneen letkujen sekä polt-
to- ja voitelunesteastioiden kuntoon kiinnitetään 
pohjavesialueella toimittaessa. Huolto- ja korjaus-
töiden tekoa vältetään pohjavesialueella. 

Vähäistä suuremmat ja kaikki pohjavesi-
alueella tapahtuvat öljy- ja polttoainevahingot 
tulee ilmoittaa kunnan paloviranomaiselle. Va-
hingosta ilmoitetaan aina myös työmaan ohjaa-
jalle. Ilmoitettaessa tulee kertoa valuneen öljyn 
tai polttoaineen määrä ja laatu sekä paikka, jossa 
vahinko tapahtui. Tärkeä on esim. vesistöjen lä-
heisyys ja maan laatu alueella. Erityisesti on il-
moitettava, onko kyse pohjavesialueesta. 

Pieni letkurikko tai vastaava aiheuttaa yleensä 
niin pienen vahingon, ettei sitä tarvitse ilmoittaa 
kuin pohjavesialueilla. 
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Perniön Punassuolla seurattiin veden laatua 
kolmella purohavaintopaikalla, joista yksi oli 
kontrolli. Seuranta aloitettiin lähes kaksi vuot-
ta ennen ennallistamista. Ennallistettu kohde 
oli pitkälle metsittynyttä, osin ombrotro�sta, 
osin lähdevaikutteista laahakauhaturpeennoston 
muokkaamaa suoaluetta. Seuratusta valuma-alu-
eesta vajaa puolet ennallistettiin seurannan aika-
na. Vedet purkautuvat Lohiojaan, jossa on luon-
tainen purotaimenkanta. 

Muut vedenlaadun seurantakohteet olivat 
Haapasuo Leivonmäen kansallispuistossa (ks. lu-
ku 13.14), Saarikkolammen letto Joroisilla (ks. 
luku 13.3 ja Ilmonen ym. 2006), Hepo-oja Pu-
dasjärvellä (Lehtelä 2005) sekä Suuripään lettoi-
nen alue Tervolassa (Räinä 2010). Pääosin näissä 
hankkeissa oli yhteistyökumppanina alueellinen 
ympäristökeskus.

Kokemuksia ennallistamisen vesistövaikutuk-
sista on karttunut myös vesiensuojelutarkoituk-
sessa ennallistetuilta soilta, joita on seurattu eril-
lisinä tutkimushankkeina (Sallantaus ym. 1998, 
Silvan ym. 2005, Väänänen ym. 2008, Vikman 
ym. 2010) sekä Oriveden Huppionvuoren letto-
kohteelta (ks. luku 13.5). 

Metsähallituksen nykyisessä hydrologisessa 
seurantaohjelmassa (Hyvärinen & Aapala 2009) 
on kaikkiaan yhdeksän valumavesiseurantapistet-
tä pienillä (5–80 ha) valuma-alueilla Helvetin-
järven ja Syötteen kansallispuistoissa. Alueiden 
ennallistaminen aloitettiin syksyllä 2010. Lisäk-
si Suoverkosto-Life-hankkeessa seurataan kahta 
keskikokoista (600 ja 1 500 ha) ennallistettavaa 
valuma-aluetta Syötteen kansallispuistossa. Kai-
kista näistä seurantakohteista kolme on kontrolle-
ja. Myös kasvillisuuskoealaverkoston (Hyvärinen 
& Aapala 2009) pohjavesiskaivoista otettujen ve-
sinäytteiden avulla on mahdollista arvioida ennal-
listamisen aiheuttamia veden laadun muutoksia.

Ennallistamisen aiheuttamaa vesistökuormi-
tusta arvioidaan tässä jo päättyneiden 15 veden-
laatuseurantakohteen tulosten perusteella.

Seurantakohteet

Ennallistamisen vesistövaikutusten seuranta aloi-
tettiin Suomessa vuonna 1997 ensimmäisessä soi-
den ennallistamiseen keskittyneessä Life-hank-
keessa Keidassoiden, aapasoiden ja korpien ennal-
listaminen Natura 2000 -alueilla, Metsähallituk-
sen Länsi-Suomen puistoalueella. Seurantakoh-
teet keskitettiin Seitsemisen alueelle. Veden laatua 
seurattiin viidellä valuma-alueella, joista kahdella 
on järvi. Alueiden soiden ennallistaminen aloi-
tettiin syksyllä 1997 ja työt saatiin päätökseen 
pääosin vuonna 2000 (ks. luku 13.16). Kaikil-
la valuma-alueilla seuranta aloitettiin ennen toi-
menpiteitä (Sallantaus 2004). Kontrollivaluma-
alueita oli yksi.  Seuranta päättyi pääosin vuonna 
2006. Ennallistetut suot olivat etupäässä karuja 
rämeitä, jotka oli ojitettu 1960-luvulla ja myös 
lannoitettu. Ojat tukittiin kokonaan, ja puustoa 
poistettiin kohteilta vaihtelevia, pääosin huomat-
tavia määriä. Tavoitteena oli Suomen selän veden-
jakaja-alueille tyypillinen lähes avointen soiden ja 
puustoisten karujen kankaiden mosaiikki.

Seitsemisen kokemusten perusteella vesistö-
vaikutusten seuranta todettiin tärkeäksi ja sitä 
laajennettiin myös toisentyyppisille soille. Met-
sähallitus jakoi seurantavastuuta siten, että kulle-
kin silloiselle puistoalueelle, pohjoisinta lukuun 
ottamatta, tuli ainakin yksi seurantakohde. Evolla 
ja Nuuksiossa aloitettiin ennallistettujen korpien 
valumavesien laadun seuranta. Korvet ennallis-
tettiin patoamalla ojat lyhyen ennakkoseuranta-
jakson jälkeen vuonna 2001. Evon kohteella on 
järvi, Vähä-Ruuhijärvi, ja sen valuma-alueella on 
kaksi valumavesihavaintopistettä. Nuuksion Mus-
takorvessa on seurattu kolmea valuma-aluetta (ks. 
luku 13.9). Kaikilla kohteilla oli runsas kuusival-
tainen puusto ennen ojien tukkimista, ja puus-
to jätettiin pääosin koskematta (Koskinen ym. 
2011, Sallantaus & Koskinen 2012).

Ennallistamisen vesistövaikutukset

Tapani Sallantaus
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paljon voimakkaampaa kuin Seitsemisessä, jossa 
vedet olivat erityisen tummia jo lähtötilantees-
sa. Mustakorven kuuden ennallistamisenjälkei-
sen vuoden orgaanisen hiilen ylimäärähuuhtou-
ma (TOC) oli noin 1,3-kertainen Seitsemiseen 
verrattuna, 900 kg/ha, vaikka taustahuuhtouma 
oli vain noin puolet Seitsemisen arvoista (Kos-
kinen ym. 2011). Kohonnut TOC johti myös 
valumavesien pH:n alenemiseen. Mustakorvessa 
ojituksen seurauksena voimakkaasti muuttunut 
turve ja valuma-alueen suurehko koko suoaluee-
seen verrattuna selittävät voimakasta muutosta 
orgaanisen aineksen huuhtoutumisessa. 

Brittein saarilla on tehty laaja selvitys peitto-
soiden ojien tukkimisen vaikutuksista orgaanisen 
hiilen pitoisuuksiin, ja pitoisuudet olivat keski-
määrin 28 % alempia tukituilla alueilla kuin tuk-
kimattomilla (Armstrong ym. 2010). Peittosoilla 
muutokset olosuhteissa vettymisen seurauksena 
jäävät paljon vähäisemmiksi kuin esim. Musta-
korvessa.

Jos valuma-alue on huomattavan suuri suo-
alueeseen verrattuna, kuten esimerkiksi Vannes-
korvenojan kohteella (Sallantaus ym. 1998), li-
sääntynyt orgaanisen aineksen huuhtoutuminen 
saattaa jäädä pysyväksi, käänteisenä ilmiönä oji-
tuksen pitkäaikaisvaikutuksille (Sallantaus 1988) 
(ks. myös luku 3.6).

Perniön Punassuolla seuratusta valuma-alu-
eesta vajaa puolet oli ennallistettua suota. Tulok-
sissa näkyvät samat ilmiöt kuin Seitsemisessä ja 
korpikohteilla: lähinnä fosforin pitoisuuden kas-
vu sekä alivalumakausina myös orgaanisen hiilen 
pitoisuuden kasvu sekä valumavesien happamoi-
tuminen. Esim. fosforin pitoisuus ennallistamis-
alueelta purkautuvassa vedessä ylitti ajoittain 
80 µg/l kaikkina kuutena ennallistamisenjälkei-
senä seurantavuotena, kun vertailupuron keski-
pitoisuus oli 13 µg/l (Sallantaus julkaisematon). 
Pienten turvemaiden virtavesien luokan ’huono’ 
alaraja, fosforia yli 90 µg/l (Aroviita ym. 2013), 
ylittyi neljänä vuonna. 

Edellä mainitut kuormitukset ovat kaikki pää-
osin liukoista kuormitusta. Ojien tukkiminen ja 
vesien johtaminen entisille saroille estää tehok-
kaasti kiintoaineen huuhtoutumista, ja kaikilla 
seuratuilla ennallistamiskohteilla kiintoaineen 
pitoisuudet olivat pääsääntöisesti havaitsemis-
alarajaa pienempiä (alle 1 mg/l tai alle 0,5 mg/l).

Valumaveden laadun muutokset

Seitsemisessä merkittävin ennallistamisesta seu-
rannut veden laadun muutos oli fosforin huuh-
toutumisen voimakas kasvu. Kun 40 % valuma-
alueesta ennallistettiin, fosforin keskipitoisuudet 
enimmillään noin kymmenkertaistuivat valuma-
vesipisteillä vuoden aikana. Pitoisuudet nousivat 
ennallistamisen jälkeen vasta ensimmäisen läm-
pimän kauden jälkeen, mikä viittaa siihen, että 
hajotus säätelee fosforin vapautumista joko suo-
raan tai välillisesti saamalla aikaan turvekerroksen 
muuttumisen hapettomaksi. 

Fosforin pitoisuudet lähtivät nopeaan laskuun 
jo runsaan vuoden kuluttua, ja kaikkiaan ylimää-
rähuuhtouma ennallistettua suohehtaaria kohden 
oli keskimäärin 2,6 kg seitsemän vuoden summa-
na. Taustahuuhtouma oli vastaavana aikana noin 
0,5 kg/ha (Koskinen ym. 2011). Seitsemän vuot-
ta ennallistamisesta huuhtoumat olivat laskeneet 
lähelle lähtötasoa (ylimäärähuuhtouma ennallis-
tettua hehtaaria kohden vähemmän kuin tausta-
huuhtouma).

Muut muutokset veden laadussa olivat suh-
teellisen vähäisiä. Pahimman vuosijakson aikana 
kokonaistypen pitoisuudet kuitenkin noin kak-
sinkertaistuivat, ja seitsemän vuoden summana 
ylimäärähuuhtouma ennallistetulta hehtaarilta 
oli 14 kg, joka on noin 1,5-kertainen määrä vas-
taavan ajan taustahuuhtoumaan verrattuna. Li-
sääntyneestä huuhtoumasta vain alle 10 % oli 
epäorgaanista, välittömästi vesieliöstölle käyttö-
kelpoista typpeä. 

Myös orgaanisen aineksen huuhtoutuminen 
lisääntyi selvästi: ylimäärähuuhtouma oli kuuden 
vuoden summana 700 kg ennallistetulta hehtaa-
rilta, kun taustahuuhtouma samana aikana oli 
noin 600 kg/ha. 

Mustakorven kohteilla fosforia vapautui lähes 
vastaavia määriä kuin Seitsemisessä, 1,7 kg en-
nallistetulta hehtaarilta, mutta huuhtoutuminen 
tasaantui hitaammin: vielä kuudentena vuonna 
ennallistamisesta ylimäärähuuhtouma oli 6-ker-
tainen taustahuuhtoumaan verrattuna (Sallantaus 
& Koskinen 2012).

Typen ominaiskuormitus oli Mustakorvessa 
seitsemän vuoden summana lähes kaksinkertai-
nen Seitsemiseen verrattuna, 22 kg/ha, ja tästä 
viidennes oli epäorgaanista typpeä. Samoin orgaa-
nisen aineksen huuhtoutumisen lisääntyminen 
oli sekä absoluuttisesti että etenkin suhteellisesti 
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Konilammensuolla hakkutähteet poistettiin huo-
lellisesti ennallistamisalueelta, mikä myös saattaa 
hillitä huuhtoumien kasvua. Myös Hepo-ojalla 
korkea rautapitoisuus on todennäköinen fosfo-
rin huuhtoutumista hillitsevä tekijä, samoin kuin 
Huppionvuoren letolla, jossa lyhytaikaisiin ko-
honneisiin fosforipitoisuuksiin liittyi korkeita 
rautapitoisuuksia (ks. luku 13.5). Tällä rehevällä 
ja runsaspuustoisella, pitkälle muuttuneella koh-
teella turvekerros meni ilmeisesti lyhytaikaisesti 
pintaa myöten hapettomaksi, jolloin rauta ja sen 
sitoma fosfori lähtivät molemmat liikkeelle. Seit-
semisessä raudan huuhtoutuminen ei juurikaan 
lisääntynyt ennallistamisen jälkeen.

Vaikutukset alapuolisten vesistöjen tilaan 

Seitsemisen karujen, mutta aikanaan lannoitet-
tujen, ojitettujen soiden ennallistamisen jälkeen 
alapuolisissa järvissä, Särki- ja Pitkäjärvessä, ei 
havaittu merkittävää rehevöitymistä, huolimatta 
suuresta fosforihuuhtouman kasvusta ja järvien 
fosforipitoisuuden viisinkertaistumisesta. Esimer-
kiksi A-klorofyllipitoisuudet jäivät alhaisiksi, kor-
keimmillaan ne olivat 14 µg/l, vaikka fosforin 
pitoisuudet kävivät yli 100 µg/l eli arvoissa, jotka 
veisivät järvet huonoimpaan vedenlaatuluokkaan 
(Aroviita ym. 2013). Myös järvien happitilanne 
pysyi likimain ennallaan. Järvien happamuus se-
kä ennen kaikkea typen puute rajoittivat rehe-
vöitymistä. 

Särkijärven ja Pitkäjärven valuma-alueiden 
soiden ennallistaminen sai aikaan kaikkiaan 13 
ja 11 vuoden aikana fosforilla 3,4 ja 3,9 kilon, 
typellä 10 ja 18 kilon sekä orgaanisella hiilellä 
370 ja 760 kilon ylimäärähuuhtoutuman alapuo-
lisiin vesistöihin laskettuna ennallistettua hehtaa-
ria kohden. Fosforikuormat ovat hieman suurem-
mat kuin valumavesihavaintopisteillä, typen ja or-
gaanisen hiilen kuormat olivat samaa luokkaa. 
Järvissä fosforipitoisuus palautui likimain läh-
tötasolle 10 vuoden kuluttua ennallistamisesta. 
Pitkäjärvessä orgaanisen hiilen pitoisuus jäi py-
syvästi lähtötasoa hieman korkeammaksi, koska 
järven valuma-alueen suoprosentti kasvoi ennal-
listamisen seurauksena, kun järven itäpuolisen 
suo alueen vedet purkautuivat laskupuron sijasta 
järveen. Pitkäjärven orgaanisen hiilen ylimäärä-
huuhtouma, 760 kg/ennallistettu hehtaari, on si-
ten ominaiskuormaksi lievä yliarvio todellisesta.

 Pohjoisilla ennallistamiskohteilla vedenlaatu-
muutokset ovat olleet paljon vähäisempiä kuin 
Etelä-Suomessa (Lehtelä 2005, Räinä 2010). Leh-
telän (2005) seuraamalla Hepo-ojalla Pudasjärvel-
lä fosforin keskipitoisuuden muutokset ennallis-
tamisen seurauksena eivät olleet tilastollisesti mer-
kitseviä. Ennallistettua suota on valuma-alueesta 
vain vajaat 5 %, mikä vaikeuttaa muutosten ha-
vaitsemista. Ammoniumtypen pitoisuuden kasvu 
oli merkitsevää, lisäystä oli n. 15 µg/l. Karkea ar-
vio ylimäärähuuhtoumaksi ennallistamishehtaa-
ria kohden on suuruusluokkaa 0,5 kg vuodessa 
(300 mm:n vuosivaluntana). Raudan pitoisuus 
nelinkertaistui ennallistamisen jälkeen. Pitoisuus 
oli ennallistamisen jälkeen keskimäärin 5 mg/l 
viitaten noin 40 kg/ha ominaiskuormitukseen 
kahdessa vuodessa.

Räinän (2010) seuraamalla lettovaluma-alu-
eella fosforin huuhtoutuminen oli kaiken kaik-
kiaan vähäistä: ennen ennallistamista luokkaa 20 
g/ha vuodessa, mediaanipitoisuus 6 µg/l. Vastaa-
vasti kokonaistypen huuhtouma oli noin 1 kg/ha 
vuodessa ja mediaanipitoisuus 560 µg/l. Mediaa-
nipitoisuuksien nousu ennallistamisen seurauk-
sena oli tilastollisesti merkitsevää. Ennallistettua 
suota oli 8 % valuma-alueesta. Mediaanipitoi-
suuksien ja keskimääräisen valunnan perusteella 
arvioituna fosforin huuhtouma on saattanut li-
sääntyä noin 0,7 kg ennallistamishehtaarilta vii-
den vuoden summana ja typen huuhtouma noin 
4 kg. Muutokset ovat selvästi vähäisempiä kuin 
Etelä-Suomessa.

Leivonmäen Haapasuolla fosforia lähti liik-
keelle ennallistamisen seurauksena vain vähän, 
yhteensä luokkaa 0,1 kg ennallistetulta hehtaarilta 
(ks. luku 13.14). Ojitusaluetta ei todennäköises-
ti ollut lannoitettu. Lisäksi ojien aiempi patoa-
minen käsityönä, vaikka olikin ennallistamisvai-
kutuksen kannalta heikkotehoista, on saattanut 
vettää aluetta sen verran, että herkästi liikkeelle 
lähtevä fosfori oli jo ehtynyt koneelliseen ennal-
listamiseen ryhdyttäessä. 

Haapasuon korkea rautapitoisuus on saattanut 
myös vähentää fosforin huuhtoutumista. Raudan 
tiedetään sitovan tehokkaasti fosforia (Nieminen 
& Jarva 1996, Zak ym. 2010). Myöskään Koni-
lamminsuolta (Silvan ym. 2005) fosforia ei juu-
rikaan vapautunut ennallistamisen yhteydessä. 
Konilamminsuon rautapitoisuus on huomatta-
van korkea sitä ruokkivien hapettomien harjuve-
sien ansiosta, samaan tapaan kuin Haapasuolla. 
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TIETOLAATIKKO 28.

Kotinen-järvessä fosforin pitoisuus on ollut  
Vähä-Ruuhijärven seurannan aikana keskimää-
rin18 µg/l (kuva 1). Seurannan päättyessä loka-
kuussa 2011 Vähä-Ruuhijärven fosforipitoisuus 
oli vielä selvästi Valkea-Kotista korkeampi, 38 
µg/l, mutta selvästi lähtötasoa alhaisempi, yltäen 
jo vedenlaatuluokkaan tyydyttävä (Aroviita ym. 
2013). 

Kymmenen ennallistamisen jälkeisen vuoden 
ylimäärähuuhtouma Vähä-Ruuhijärven valuma-
alueelta oli fosforilla 3,5 kg, typellä 8,9 kg ja or-
gaanisella hiilellä 340 kg ennallistetulta hehtaa-
rilta, jos vuosien 2000–2001 keskipitoisuutta 
pidetään lähtötasona. Ennallistamisen ominais-
kuormat olisivat huomattavasti suurempia, jos 
taustatasoksi otettaisiin muutoin samankaltaisen, 
mutta valuma-alueeltaan täysin luonnontilaisen 
Valkea-Kotisen pitoisuudet. Osa ennallistamisen 
yhteydessä mobilisoituneista ravinteista on saat-
tanut sedimentoitua Vähä-Ruuhijärveen, mutta 
etenkin fosforin osalta myös lisäkuormitus hapet-
tomasta sedimentistä on mahdollista.

Seitsemisen karuissa oloissa ei syntynyt rehe-
vöitymishaittoja lähinnä typen puutteen vuoksi, 
mutta Evolla ennallistaminen sai liikkeelle myös 

Vaikka ennallistaminen ei aiheuttanut Seitse-
misen alueen järvissä havaittavia ongelmia, en-
nallistaminen on mitä ilmeisimmin myötävaikut-
tanut Seitsemisen alapuolisessa Hulppojärvessä 
havaittuihin rehevöitymishaittoihin laajimpien 
ennallistamistöiden jälkeisinä vuosina. 

Evolla ennallistaminen sai aikaan voimakkaita 
muutoksia ennallistamisalueen alapuolisen Vähä-
Ruuhijärven tilassa: vähähappisuutta ja korkeita 
A-klorofyllipitoisuuksia. Erityisen huono järven 
tila oli kolmen vuoden kuluttua ennallistamisesta 
voimakkaan kesäsateen jälkeen.

Vähä-Ruuhijärven fosforipitoisuus nousi voi-
makkaasti samaan tapaan kuin Seitsemisessä ja 
on pysytellyt korkeana useita vuosia: yli 90 µg/l 
pitoisuuksia (vedenlaatuluokan huono alaraja pie-
nissä humusjärvissä, Aroviita ym. 2013) esiintyi 
pintavedessäkin vielä kahdeksan vuoden kulut-
tua ennallistamisesta. Valuma-alueesta 20 % on 
ennallistettua korpea. Järven fosforipitoisuus oli 
koholla jo lähtötilanteessa (kuva 1), koska maja-
va oli tehnyt laskupuroon padon, joka oli puret-
tu vain muutamaa vuotta ennen ennallistamista. 
Järvi oli toipumassa tuosta häiriöstä ennallistami-
sen alkaessa. Läheisessä luonnontilaisessa Valkea- 

Kuva 1. Vähä-Ruuhijärven ja Valkea-Kotisen pintaveden kokonaisfosforipitoisuus vuosina 2000–2011. Vähä-Ruuhijärvi 
ennallistettiin vuonna 2001. Valkea-Kotinen on läheinen, valuma-alueeltaan täysin luonnontilainen järvi. Vähä-Ruuhi-
järven lähtöpitoisuus oli kohonnut järven pintaa aiemmin nostaneen majavanpadon vuoksi. Valkea-Kotinen: pitoisuus 
1 metrissä. Vähä-Ruuhijärvi: pitoisuus joko metrissä tai järvestä lähtevässä uomassa; jos molemmat pitoisuudet olivat 
käytettävissä, näiden keskiarvo.
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Johtopäätökset

Seurantojen perusteella soiden ennallistamisen 
vakavin vedenlaatuongelma on riski fosforin 
huuhtoutumisen kasvusta haitallisessa määrin. 
Tutkituista 15 ennallistetusta valuma-alueesta 
yhdellätoista fosforin huuhtoutumisen  lisään-
tyminen oli ennallistamisen jälkeen voimakasta. 
Yhdeksälle kohteelle on laskettu ominaiskuormi-
tusarvot ja ne olivat 1,5–3,9 kg ennallistetulta 
hehtaarilta. Huuhtoutumisen kasvu oli ohime-
nevää. Huuhtoutumisriskiä kasvattavat ilmeisesti 
ainakin suon voimakas muuttuminen ojituksen 
seurauksena sekä aiemmat lannoitukset. Huuh-
toutumisriskiä vähentää ainakin turpeen korkea 
rautapitoisuus. Jatkotutkimuksissa tulisi selvittää 
tarkemmin edellytyksiä korkeille huuhtoumille 
ja pyrkiä vesistökuormien ennakoitavuuteen jo 
suunnitteluvaiheessa.

TIETOLAATIKKO 28.

typpeä. Tämä mahdollisti korkeat A-klorofylli-
pitoisuudet Vähä-Ruuhijärvessä. Vedenlaatuluok-
kaan huono yltäviä arvoja (Aroviita ym. 2013), 
yli 72 µg/l, mitattiin kahdeksan kertaa, kuutena 
eri vuonna. Kahdeksan vuoden kuluttua ennal-
listamisesta, huhtikuussa 2008, mitattiin jään al-
la niinkin korkea A-klorofylliarvo kuin 54 µg/l. 
Korkean klorofylliarvon aiheutti todennäköisesti 
vertailujärvessäkin esiintyvä liikkumaan kykenevä 
siimallinen levä Gonyostomum semen (ks. Keski-
talo ym. 1998).

Perniön Punassuolla ennallistetun alueen ve-
det purkautuvat Lohiojaan, joka on Punassuon 
läpi virtaava lähdevaikutteinen, virtaamaltaan 
melko vähäinen puro. Ennallistetun alueen läpi 
virtaa niin ikään vettä, joka saa alkunsa lähteistä. 
Veden laatu vaihteli luonnontilaisessa Lohiojas-
sa ja ennallistamisalueella ennen ennallistamista 
varsin yhdenmukaisesti.

Punassuon valtaojan alaosan tukkiminen sekä 
ennallistamistyöt yläpuolisilla noin 40 hehtaarilla 
johtivat alueelta purkautuvan lähdevaikutteisen 
veden hapettomuuteen koko kasvukauden 2006 
ajaksi. Uoman kivillä esiintyi myös rihmamaista 
Sphaerotilus natans -bakteeria, joka yhdistetään 
voimakkaaseen orgaaniseen kuormitukseen. Or-
gaanisen aineksen pitoisuudet valumavedessä 
nousivat ennen kaikkea alivirtaamakausina, jol-
loin vedet olisivat luontaisesti olleet kirkkaim-
millaan, kun valunta suolta oli hyvin vähäistä ja 
pohjavesivalunta dominoi. 

Punassuon vedet vastaanottavassa Lohiojassa 
happipitoisuus laski ennallistamisen seuraukse-
na vain muutaman mg:n litrassa (noin 25 %). 
Hapettomuutta ennallistamisalueelta purkautu-
vassa vedessä esiintyi vielä viimeisenä seuranta-
vuotena 2011, kuusi vuotta ennallistamistoimien 
alkamisesta. Ennallistamistyöt tehtiin kahdessa 
osassa, vuosina 2006 (noin 40 ha) ja 2009 (noin 
15 ha), haitallisten vaikutusten lieventämiseksi. 
Vedet vastaanottavassa Lohiojassa mitattiin kahte-
na vuonna yli 60 µg/l fosforipitoisuus, joka mer-
kitsee vedenlaatuluokkaa välttävä (Aroviita ym. 
2013). Edelleen pieni ojitettu osa Punassuolla 
odottaa ennallistamista.
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tai muita vesistöjä ja soistuneet ajan myötä. Siksi 
turpeesta voi löytyä muutakin kuin soiden käyt-
töön liittyviä jäänteitä.

Soilla tehtäviä toimenpiteitä suunniteltaessa 
on otettava huomioon luonnonarvojen lisäksi 
myös suon ja sen lähialueen kulttuuriperintö-
arvot. Vain harvoilla soilla on kuitenkaan vielä 
tehty kulttuuriperintökohteiden inventointia, jo-
ten niiden kulttuurihistoriaa ei tunneta. Soiden 
ennallistaminen ei välttämättä ole uhka kulttuuri-
perinnölle, sillä toimenpiteet voidaan suunnitella 
useimmiten niin, ettei kulttuuriperintökohteille 
aiheudu vaaraa. 

10.1 Tuhansien vuosien historia

Soiden hyödyntämisellä ja niihin liittyvillä perin-
teillä ja uskomuksilla on Suomessa pitkä historia. 
Suot ovat tarjonneet monenlaisia mahdollisuuk-
sia hengenpitimiksi ja taloudellisen tilanteen ko-
hentamiseksi. Tulvaniityt ja soiden saraikot olivat 
rehunkeräysalueita, kosteikot ja luhdat houkut-
telivat riistaa ja niiden perässä ihmisiä puoleen-
sa. Suot olivatkin – ja ovat yhä – tärkeitä met-
sästysalueita. Soilta myös kerättiin marjoja sekä 
nostettiin suomalmia ja turvetta, ja niitä pitkin 
matkattiin paikasta toiseen. Näistä toimista voi 
vieläkin havaita merkkejä soilla ja niiden ympä-
ristöissä (kuva 41). Suot eivät ole aina olleet soita, 
vaan ne ovat voineet olla vaikkapa merenlahtia 

10 Kulttuuriperinnön huomioiminen 
soiden ennallistamisessa
Pirjo Rautiainen ja Henrik Jansson

Kuva 41. Kotitarveturpeen kuivatusta varten aikanaan pystytetyt, teroitetut kepit seisoivat Jokioisten Peiliössuolla ai-
nakin vielä vuonna 2009. Kuva: Helena Lundén.
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löytyneen turpeen otossa tai ojien kaivuussa sois-
ta, jotka menneisyydessä ovat olleet avovesialuei-
ta. Suosta on löytynyt myös yksi maailman van-
himmista verkoista, nk. Antrean verkko. Verkko 
oli alun perin joutunut meren pohjalle, kun ka-
lastajan vene kaatui.

10.2.2 Suoniityt ja niihin liittyvät rakenteet

Tulvaniityiltä ja soilta on koottu karjalle rehua 
aina 1950-luvulle asti. Ennen lannoitteiden ja re-
hun viljelyn yleistymistä suorehua tarvittiin leh-
mien ja lampaiden selviämiseksi pitkän talven yli. 
Kylillä ja taloilla oli omia niittypalstoja hyvillä 
soilla, joskus kaukanakin asutuksesta. Laajinta 
suoniittyjen käyttö oli Pohjois-Suomessa.

Sarojen, kortteiden ja heinien kasvua edes-
autettiin paisuttamalla eli nostamalla vettä soille 
patojen avulla tai valuttamalla suolle vettä tarkoi-
tukseen kaivettuja ojia pitkin. Vesi vähensi sam-
malien, pensaiden, puiden ja varpujen kasvua. 
Tulvien mukana tullut liete lannoitti suoniittyä. 
Paisutuspatojen jäännöksiä näkyy vieläkin suo-
puroissa, ja paikoin voi havaita valutusojiakin.

Soilta niitetty rehu kerättiin kuivumaan haa-
sioihin ja suoviin (kuva 42). Usein soille raken-
nettiin myös latoja kuivan heinän säilyttämiseen 

10.2 Soiden yleisimmät  
kulttuuriperintökohteet

10.2.1 Löydöt turpeesta

Orgaaninen aines säilyy Suomen happamas-
sa maaperässä vain lyhyen aikaa, mutta soiden 
turpeen kosteudessa ja hapettomissa olosuhteis-
sa se voi säilyä vuosituhansia. Vaikka löydöt tur-
peesta ovat harvinaisia, on mahdollisuus niiden 
olemassa oloon kuitenkin huomioitava. Löydöt 
ovat paljastuneet useimmiten soiden ojitukses-
sa. Esimerkiksi iso osa turpeeseen hautautuneis-
ta muinaissuksista on löydetty ojia kaivettaessa. 
Varsinainen suoarkeologinen tutkimus on tois-
taiseksi ollut Suomessa vähäistä, mutta tehdyissä 
kaivauksissa soista on paljastunut ainutkertaista 
materiaalia. Esimerkiksi Yli-Iissä Purkajansuon 
turpeeseen on aikoinaan hautautunut kala-aitoja 
ja katiskoita (Koivisto 2010).

Soista löytyneet ihmisten jäännökset ovat esi-
nelöytöjä paljon harvinaisempia, mutta niitäkin 
maastamme tunnetaan. Isonkyrön Leväluhdassa 
on haudattu lampeen rautakaudella lähes sata ih-
mistä ja Vöyrin Käldamäessä merenlahteen muu-
tama. Sittemmin alueet ovat soistuneet. Ruuhia, 
veneitä ja kalastuslaitteita kerrotaan hyvin usein 

Kuva 42. Suova luhtaisella saranevalla Naarasaavalla Sodankylän Korvasessa vuonna 1959. Nämä sompiolaisten vanhat 
heinämaat ovat nykyisin Lokan tekoaltaan alla. Kuva: Rauno Ruuhijärvi.
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10.2.3 Raaka-aineita suolta

Soiden pohjassa, järvissä ja lähteiden reunoilla 
esiintyy suo-, järvi- tai lähdemalmiksi kutsuttu-
ja rautaoksidisaostumia. Ennen kaivostoiminnan 
aloittamista ne olivat tärkein raudanvalmistuk-
sen raaka-aine. Rautaoksidisaostumia on käytetty 
rautakaudelta asti, ja laajimmillaan niiden käyt-
tö oli 1860–1880-luvuilla (Lappalainen 2008). 
Soilta ja järvistä kerättyä rautaa käytettiin niin 
ruukkien kuin pienimuotoisemmin talonpoikien 
tarvekalujen raaka-aineena. Nuorempien nosto-
paikkojen jälkiä saattaa joskus vielä näkyä soilla 
painanteina, ja malminhakupaikkojen muisto on 
säilynyt paikannimissä kuten Rautalampi tai Rau-
tavaara (Lappalainen 2008). Kotitarpeiksi malmia 
saatettiin jatkojalostaa suon läheiseen mäenrin-
teeseen rakennetussa miilussa (Laaksonen 2008).

Soiden rahkasammalta ja heikosti maatunutta 
pintaturvetta on käytetty pehkuna eli kuivikkee-
na kotieläimille ja käymälöissä sekä rakennusten 
seinien ja välipohjien lämmöneristeenä. Turpeen 
nostaminen oli paikoin laajaa, ja sitä varten pe-
rustettiin turvepehkuosuuskuntia, jotka hoitivat 
turpeen leikkaamisen suosta, kuivattamisen ja 
silppuamisen. Soilla tai niiden laidoilla saattaa 
vielä olla jäljellä turpeen kuivatukseen tarkoitet-
tujen latojen tai telineiden jäänteitä (kuva 44). 
Turpeennoston jäljet näkyvät vielä monin pai-
koin kasvillisuudeltaan poikkeavina painanteina 

(kuva 43). Hyvillä soilla niitä saattoi olla useita, 
ja niiden eriasteisesti lahonneita jäännöksiä löytää 
soilta vieläkin. Suovista on yleensä näkyvissä enää 
puutappeja usein kehänä turpeesta pilkottamassa. 

Suoniityille saatettiin matkata kaukaakin, ja 
niityillä yövyttiin laavulla tai niittypirtillä. Pirtti 
rakennettiin kangasmaalle niityn viereen. Niitty-
jen laitamilta voi löytyä niittäjien puihin veistä-
miä pilkkoja, joihin on kaiverrettu nimikirjaimia 
ja vuosilukuja. Niittypalstat merkittiin joskus pit-
killä rangoilla, joita oli usein kolme peräkkäin. 

Vanhoja suoniittyjä on vaikea tunnistaa kas-
villisuuden perusteella. Yleensä niittypalstat löy-
tyvät jäljellä olevien rakenteiden perusteella tai 
historiallisten lähteiden avulla. Esimerkiksi hyvin 
tuottavat, arvokkaat kosteat niityt saatettiin mer-
kitä karttoihin Etelä-Suomessa jo 1600–1700- 
luvuilta lähtien.

Soita raivattiin myös pelloiksi ja niillä harjoi-
tettiin nk. kydötystekniikkaa, jossa suo kuivattiin, 
tasattiin, pinta poltettiin ja tuhkaan sekoitettiin 
lantaa (Myllys & Soini 2008). Sadon hiipuessa 
pinta poltettiin uudestaan. Itä-Suomessa suovil-
jely oli lähellä kaskiviljelyä. Myöhemmin turpee-
seen alettiin lisätä kivennäismaata. Suoviljelyyn 
liittyi suon kuivaaminen ojituksella, ja joskus 
palstoihin ojitettu suo on tunnistettavissa van-
haksi viljelysuoksi. Muuten niiden löytäminen 
muuten kuin historiallisten lähteiden tai paikan-
nimistön avulla voi olla vaikeaa.

Kuva 43. Niittyladon jäännökset Ranuan Paasonsuolla vuonna 2008. Kuva: Pirjo Rautiainen.
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Paikoin soista nostettiin myös suon varhaisessa 
järvivaiheessa suohon kertyneiden piilevien muo-
dostamaa piimaata (Lappalainen 2008). Piimaa 
oli monikäyttöistä, sillä se sopi niin hammastah-
noihin kuin dynamiittiinkin.

rahkaturpeessa (kuva 45) tai kohoumina jääntei-
nä vanhoista turveaumoista. 1800-luvulta saak-
ka turvetta käytettiin myös polttoaineena masuu-
neissa ja jopa höyrykoneissa ja -vetureissa (Lap-
palainen 2008). 

Kuva 44. Karjan kuivikkeeksi nostettua rahkasammalta kuivumassa Jalasjärven Vesinevalla vuonna 1982. Kuva: Raimo 
Heikkilä.

Kuva 45. Vanha turpeenottohauta erottuu edelleen selvästi ympäristöstään. Leteensuo, Hattula vuonna 2012. Kuva: 
Hannu Nousiainen.
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rämeistä avoimiin nevoihin ja rinnesoista tasaisiin 
alueisiin. Raja metsän ja suon välillä on häilyvä, 
sillä suo saattaa vaihettua vaikkapa avoimesta le-
tosta korven kautta lehtokorpeen ja lehtomaiseen 
kankaaseen. Mitä on siis suomaisema?

Soihin on perinteisesti liitetty paljon negatiivi-
sia määreitä: ne on nähty rumina, yksitoikkoisina 
ja torjuttavina (Kivelä 2006). Suot ovat oleelli-
nen osa maamme luontoa, mutta siitä huolimat-
ta Suomi mielletään metsien ja järvien maaksi. 
Soiden on usein katsottu muuttuvan arvokkaiksi 
vasta kun ne on ojitettu, muokattu pelloiksi tai 
valjastettu turpennostoon ja puuntuotantoon. 
Soiden käsittelyn lisääntyessä on noussut myös 
luonnontilaisten soiden arvostus (Kivelä 2006).

Valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja pai-
kallisesti arvokkaat maisema-alueet ovat pääosin 
maisemia, joissa vallitsevina elementteinä ovat ky-
lät, pellot ja laitumet ja joihin vain satunnaisesti 
kuuluu myös kylien lähisoiden liepeitä. Yksikään 
laajoista suoalueista ei ole kelvannut kansallismai-
semaksi. Perinnemaisema- ja perinnebiotooppi-
kartoituksissa suot on otettu paremmin huomi-
oon, joskin niissäkin painotus on kivennäismail-
la. Soiden maisemalliset arvot ovat siis edelleen 
määrittelemättä.

Tuntuu ettei soita ole osattu mieltää osana ih-
miselle kuuluvaa kulttuurimaisemaa, vaan suot 
on nähty tuotantoelementteinä, luonnonmaise-
mana tai virkistyksen lähteinä (Kivelä 2006). Suo-
maisemassa ihmisen vaikutus näkyy useimmiten 
ojituksina, turpeenottona ja metsitettyinä soina. 
Varhaisemmat käyttömuodot ovat vaikuttaneet 
suomaisemaan vähemmän, mutta niitäkin merk-
kejä suomaisemasta löytyy.

Kaikki hoitotyö, jolla muutetaan ympäristöä, 
on myös maisemanhoitoa. Yksi soiden ennallis-
tamisen tavoitteista on palauttaa ihmisen muok-
kaamaa maisemaa lähemmäs luonnontilaista. En-
nallistettaessa tulee huomioida myös varhainen 
maankäyttö eli historiallinen maisema. Esimer-
kiksi vanhan suoniityn patorakennelmat tai van-
hat sammalen- ja turpeennostokohdat voivat olla 
olennainen osa maisemaa. Jos suolta löytyy jälkiä 
historiallisesta maankäytöstä, hoitotoimenpiteis-
tä kannattaa keskustella myös kulttuuriperinnön 
asiantuntijoiden kanssa.

10.2.4 Kulkureitit

Suot ovat olleet erinomaisia kulkureittejä eten-
kin talvisaikaan jäätyneinä ja lumen peittäminä. 
Talviaikaisesta kulkemisesta ei merkkejä ole jää-
nyt. Sulan ajan soiden ylitystä helpottamaan on 
rakennettu siltoja, kapulateitä ja pitkoksia. Pit-
kokset ovat useimmiten parin lankun levyisiä reit-
tejä upottavilla suo-osuuksilla. Kapulatiet tehtiin 
poikittaisista rangoista tai pölleistä leveämmiksi 
hevospelilläkin kulkea.

Esimerkiksi Kolariin rakennettiin 1870-luvul-
la Kurtakon ja Venejärven kylien välinen pit-
koksilla päällystetty kauppa- ja kulkutie. Reitti 
kunnostettiin puoli vuosisataa myöhemmin, ja 
viimeisin kunnostus tehtiin 2000-luvun alussa. 
Vaikka rakenteet ovat uusia, reitti itsessään on 
vanha. Joskus soilta löytyy jo unohtuneiden reit-
tien jäänteenä lahonneita puurakenteita.

10.2.5 Uhrilähteet ja tarinapaikat

Kansanperinteessä suo on ollut paha paikka – 
hallan tuoja, metsän takainen paha, kaiken lop-
pu (Tanskanen 2009). Niillä nähtiin virvatulia ja 
uskottiin Surman hiihtävän suota myöten. Soi-
hin liittyvistä uskomuksista ei ole jäänyt merk-
kejä maisemaan, mutta tarinoita kerrotaan edel-
leen. Koska soita pidettiin hallan alkulähteenä, 
niitä raivattiin 1800-luvulla ahkerasti. Toisaalta 
suo on ollut sodan ja vainon aikana viimeinen 
turvapaikka – sinne ei vainooja ole lähtenyt (Se-
pänmaa 1999).

Lähteet ovat aikoinaan olleet tärkeitä uhraus-
paikkoja. Useimmat tunnetut uhrilähteet sijait-
sevat kivennäismailla, mutta soillakin niitä on 
voinut olla. Lähteisiin on voitu uhrata esineitä, 
mutta joskus ihmisiäkin. Lähteisiin uhraamalla 
on haettu apua muun muassa sairauksiin. Peri-
mätietojen perusteella joillain lähteillä on kastettu 
pakanoita kristinuskoon, mutta joihinkin liittyy 
pakanallisempia tarinoita vedenhaltijoista ja uh-
ratuista esineistä.

10.3 Soiden maisema-arvot

Suot kattavat lähes 30 % maapinta-alastamme. 
Suomaisema kaikkine variaatioineen on siis meil-
lä keskeinen maisematyyppi. Suomaisema-käsit-
teeseen sisältyy hyvin erilaisia luonnonalueita 
keidassoista aapasoihin, puustoisista korvista ja 
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monenlaisia kulttuuriperintökohteita esihistorial-
lisista asuinpaikoista pyyntikuoppiin ja sotahisto-
riallisiin kohteisiin. Ne on huomioitava etenkin 
koneiden kulkureittejä suunniteltaessa.

Alueet eivät välttämättä nykyään näytä otol-
lisilta esimerkiksi asutukselle, mutta muinaisuu-
dessa maisema on ollut erilainen. Suon keskellä 
oleva kivennäismaakumpare on saattanut olla ai-
koinaan rannikon läheinen saari, johon on asetut-
tu kalastamaan ja hyljestämään. Kivennäismaiden 
kulttuuriperintökohteiden yleisesittely on muun 
muassa Metsien ennallistamisen ja luonnonhoi-
don oppaassa (Similä & Junninen 2011).

10.4.3 Kaikki kohteet eivät ole tiedossa 

Kulttuuriperintökohteiden inventoinnit eivät 
koskaan ole täydellisiä, ja etenkään soilla niitä ei 
ole juuri edes tehty. Inventoimattomilla alueilla, 
mutta myös jo inventoiduilla tulee muistaa, että 
aiemmin tuntemattomia kulttuuriperintökoh-
teita voi paljastua edelleen. Metsähallituksessa 
alueen kulttuuriperinnön inventointitilanne tu-
lee selvittää kulttuuriperinnön erikoissuunnitte-
lijalta, ja kaikista havainnoista ja epäilyistä tulee 
ennen toimenpiteitä ilmoittaa erikoissuunnitte-
lijalle. Muilla alueilla tulee olla yhteydessä maa-
kuntamuseoon tai Museovirastoon.

Kun ennallistamissuunnitelmia tehdään alu-
eille, joilla on tunnettuja kiinteitä muinaisjään-
nöksiä tai muita kulttuuriperintökohteita, tulee 
toimenpiteistä neuvotella heti suunnittelun al-
kuvaiheessa Museoviraston tai maakuntamuse-
on ja Metsähallituksessa kulttuuriperinnön eri-
koissuunnittelijan kanssa. Jos alueella ei ole tehty 
inventointia lainkaan, harkitaan yhdessä tulisiko 
sellainen tehdä ennen ennallistamissuunnittelun 
etenemistä.

Museoviraston ylläpitämässä muinaisjäännös-
rekisterissä muinaisjäännöskohteiden sijaintitieto 
voi olla puutteellinen ja joskus jopa virheellinen. 
Monista muinaisjäännöksistä on tiedossa vain 
keskikoordinaatti, vaikka kohde saattaa olla hyvin 
laaja. Jos tunnetun kohteen todellista laajuutta ei 
tiedetä tai sen laajuus ja merkittävyys sitä edellyt-
tää, antaa Metsähallituksessa kulttuuriperinnön 
erikoissuunnittelija lausunnon ennallistamissuun-
nitelmasta tai järjestää alueelle katselmuksen. Jos 
alueella on muinaismuistolain suojaama kiinteä 
muinaisjäännös, suunnitelmasta pyydetään tarvit-
taessa lausunto Museovirastolta tai maakuntamu-

10.4 Kulttuuriperintökohteiden  
huomioiminen

10.4.1 Tarkista tunnetut  
kulttuuriperintökohteet

Ennallistamistoimenpiteitä suunniteltaessa tu-
lee tarkastaa, tunnetaanko alueelta kulttuuripe-
rintökohteita. Kulttuuriperintökohteet voidaan 
karkeasti jakaa muinaismuistolain suojaamiin 
kiinteisiin muinaisjäännöksiin, muihin arkeolo-
gisiin kohteisiin ja rakennusperintöön. Muinais-
muistolain suojaamat muinaisjäännökset löytyvät 
Museoviraston ylläpitämästä kaikille avoimesta 
muinaisjäännösrekisteristä (Museovirasto 2013) 
ja karttatasona Metsähallituksen järjestelmistä. 
Suurin osa muinaisjäännöksistä on tallennettu 
kohteina myös suoraan Metsähallituksen paik-
katietojärjestelmiin, mutta siitä huolimatta kan-
nattaa edelleen tarkastaa tiedot molemmista.

Metsähallituksen hallinnoimilla alueilla on 
myös runsaasti rakenteita, joita ei ole viranomais-
rekistereissä. Tällaisia ovat esimerkiksi rakennus-
ten jäänteet, heinäsuovat ja monet sotahistorialli-
set paikat. Tiedot niistä tallennetaan tällä hetkellä 
Metsähallituksen Reiska-tietojärjestelmään, josta 
ne saa karttatasona auki muihinkin Metsähalli-
tuksen järjestelmiin. Tietoja kohteista voi kuiten-
kin löytyä myös paikkatietojärjestelmän kuvio-
tietojen huomautuskentästä tai luontonäytöltä, 
joihin esimerkiksi luontokartoittajat ovat niitä 
tallentaneet. Näitä ei ole välttämättä vielä ehdit-
ty tarkastaa kulttuuriperintökohteiden inventoin-
nissa, mutta ne tulee ottaa huomioon ennallista-
mista suunniteltaessa.

Suon ennallistamista suunniteltaessa käyte-
tään usein apuna vanhoja ilmakuvia. Ne ovat 
erinomaisia myös vanhojen rakenteiden havain-
noimiseen. Esimerkiksi niittyladot näkyvät hy-
vin ilmakuvilla. Joskus myös vanhat kartat voivat 
antaa kuvan historiallisesta maankäytöstä suolla, 
mutta niiden käyttö ja tulkinta voi vaatia am-
mattilaisen apua.

10.4.2 Huomioi myös soiden ympäristön 
kulttuuriperintökohteet

Ennallistamissuunnitelmia tehtäessä ei riitä, että 
otetaan huomioon vain soiden kulttuuriperintö-
kohteet. Soita ympäröivillä kangasmailla ja soiden 
keskellä olevilla kivennäismaasaarekkeilla voi olla 
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Ennallistettavalta suolta kaadetut puut tulee 
kasata ja välivarastoida tarpeeksi kauas kulttuu-
riperintökohteista, etteivät kasat vahingoita ra-
kenteita tai ajokone joudu ajamaan liian lähelle 
kohteita. Puiden poisto rakenteiden, kuten suo-
latojen, lähistöltä on useimmiten suositeltavaa, 
kunhan varmistetaan, ettei puissa ole esimerkik-
si veistettyjä pilkkoja. Puiden poisto ei saa va-
hingoittaa rakenteita. Myös hakkuutähteet pitää 
poistaa kohteiden läheltä.

Mahdollisten veden virtausta ohjaavien uo-
mien kaivaminen ja ojien täyttäminen muulla 
kuin ojista aikoinaan kaivetulla turpeella voi pal-
jastaa turpeessa säilynyttä orgaanista ainesta. Jos 
turpeesta tulee esiin esimerkiksi selvästi ihmisen 
työstämää puuta tai äärimmäisessä tapauksessa 
ihmisen jäännöksiä, tulee kaivaminen keskeyt-
tää välittömästi ja ottaa yhteyttä kulttuuriperin-
nön erikoissuunnittelijaan, maakuntamuseoon tai 
Museovirastoon. Esineitä tai muuta paljastuvaa 
ainesta ei saa nostaa esille suosta, sillä ilman kos-
tean ja hapettoman turpeen suojaavaa vaikutusta 
ne kuivuvat ja tuhoutuvat hyvin nopeasti.

Suon ennallistamisen yhteydessä voidaan jos-
kus ennallistaa myös perattuja puroja. Tällöin tu-
lee varmistaa, ettei purossa ole esimerkiksi pai-
sutuspatoja tai uittorakenteita. Suolle voi myös 
johtaa vanhoja valutusojia. Jos ojista tai rakenteis-
ta on merkkejä, tulee asiasta ilmoittaa kulttuuri-
perinnön erikoissuunnittelijalle, joka arvioi mitä 
kohteella voidaan tehdä.

seolta. Kun jompi kumpi organisaatio on hyväk-
synyt toimenpiteet, vastuu niiden vaikutuksesta 
siirtyy Metsähallitukselta museoviranomaiselle. 
Muilla alueilla ollaan yhteydessä suoraan Museo-
virastoon tai maakuntamuseoon.

Jos maastossa havaitaan aiemmin tuntema-
ton kulttuuriperintökohde, tieto siitä toimitetaan 
kulttuuriperinnön erikoissuunnittelijalle. Kohde 
tallennetaan myös Reiska-järjestelmään, jossa sen 
suojeluarvoksi laitetaan ”havainto”. Mahdollisen 
uuden kulttuuriperintökohteen määrittää ja rajaa 
kulttuuriperinnön erikoissuunnittelija tai museo-
viranomainen. Sekä uusien että jo tunnettujen 
kulttuuriperintökohteiden katselmukset on teh-
tävä lumettomana aikana, mikä tulee huomioida 
ennallistamisen aikatauluissa.

10.4.4 Toimiminen kulttuuriperintö-
kohteen lähellä

Muinaisjäännös tai muu kulttuuriperintökohde ei 
ole automaattisesti esteenä ennallistamiselle, vaan 
yleensä asianmukaisesti suunnitellut ennallista-
mistoimenpiteet voidaan toteuttaa. Ennallistami-
sen työketjusta tulee tunnistaa kulttuuriperinnön 
säilymiselle kriittiset vaiheet, kuten työkoneiden 
siirto, turpeen kaivaminen ja puiden varastointi. 
On tärkeä tiedostaa, että myös suon ympäristön 
kohteet on huomioitava. 

Olennaisinta on, että tieto tunnetuista koh-
teista, niiden tarkasta paikasta ja huomioimisesta 
töiden aikana välittyy ennallistamisen suunnitteli-
jalta käytännön työn tekijöille, niin koneenkuljet-
tajalle kuin metsurillekin. Heillä tulee myös olla 
käsitys, millaisia kulttu uriperintökohteita soilta 
voi yleensä löytyä ja miten tulee toimia, jos he 
löytävät aiemmin tuntemattoman rakenteen. 

Yhden vaaratilanteen kulttuuriperintökohteil-
le muodostaa työkoneiden siirtäminen kivennäis-
maiden halki ennallistettavalle suolle, mutta myös 
soiden kohteet ovat vaarassa koneiden reitillä. Se 
kuinka läheltä kohdetta ajoreitti voi kulkea, vaih-
telee tapauskohtaisesti ja määritetään Metsähalli-
tuksessa yhdessä kulttuuriperinnön erikoissuun-
nittelijan kanssa. Koneiden kuljettajilla tulee olla 
tiedossa myös suunnitellulta reitiltä poikkeami-
sen varalta lähialueiden kohteiden tarkka sijainti 
ja laajuus. 
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Hoitoseurantakäynneillä tarkastellaan suon 
ennallistumisen kannalta merkittäviä seikkoja, 
kuten suota ruokkivien vesien määrien ja kulku-
reittien palautumista, ojien täytön ja patoamisen 
onnistumista (kuva 46) sekä suokasvillisuuden ja 
muun lajiston elpymistä tai taantumista. Hoito-
seurannassa tarkistetaan myös ennallistamissuun-
nittelun yhteydessä suon ennallistumisen kan-
nalta merkittäviksi osoitetut kohdat. Havainnot 
kirjataan hoitoseurantalomakkeelle ja hoitoseu-
rannan perusteella päätetään myös jatkotoimen-
piteistä (Hyvärinen & Aapala 2009). Toisinaan 
hoitoseurannassa havaitaan hyvin palautuneiden 
alueiden lisäksi kohteita, joilla ennallistuminen ei 
ole käynnistynyt tavoitteiden mukaisesti ja jotka 
saattavat siksi vaatia korjausta tai jatkoseurantaa 
(tietolaatikko 14).

Ensimmäinen hoitoseurantakäynti tehdään 
ensimmäisenä ennallistamisen jälkeisenä keväänä. 
Ellei ensimmäisellä käynnillä havaita ongelmia, 
hoitoseuranta toistetaan noin 10 vuoden kuluttua 
ennallistamisesta. Ongelmallisia kohteita voidaan 
joutua seuraamaan useammin ja pitempään kuin 
10 vuotta.

Jotta ennallistamistoimenpiteiden onnistumista 
ja ennallistamiselle asetettujen tavoitteiden saa-
vuttamista voidaan arvioida, ennallistamisen vai-
kutuksia täytyy seurata. Metsähallituksen luon-
topalvelut on perustanut valtakunnallisen soiden 
ennallistamisen vaikutusten seurantaverkoston, 
jossa seurantaa toteutetaan kolmella toisiaan täy-
dentävällä tasolla: hoitoseurantana, hydrologisena 
seurantana ja monimuotoisuusseurantana. Seu-
rantojen tarkemmat perusteet ja menetelmät on 
koottu erilliseen seurantaohjeeseen (Hyvärinen 
& Aapala 2009, Aapala ym. 2012).

11.1 Hoitoseuranta

Hoitoseurantaa tehdään kaikilla ennallistetuilla 
soilla. Se on kuvailevaa seurantaa, eli havainnoita-
vat muuttujat perustuvat silmämääräisiin arvioi-
hin. Hoitoseurannan tavoitteena on 
1 selvittää, onko ennallistaminen onnistunut 

teknisesti
2 selvittää, onko ennallistumiskehitys käynnis-

tynyt halutulla tavalla
3 havaita mahdolliset ongelmat ajoissa
4 kehittää ennallistamisen suunnittelua ja en-

nallistamismenetelmiä saatujen kokemusten 
pohjalta.

11 Ennallistamisen vaikutusten seuranta
Jouni Penttinen, Kaisu Aapala ja Maarit Similä

Kuva 46. Ilomantsin Ristisuon 
hoitoseurantaa syksyllä 2010. 
Pato pitää. Suo on ennallistet-
tu vuonna 2005. Kuva: Maarit 
Similä.
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11.2 Hydrologinen seuranta

Suon ennallistaminen on ensisijaisesti luontaisen 
hydrologian palauttamista, ja hydrologinen seu-
ranta palautumiskehityksen suoraa havainnoin-
tia. Suojelualueiden ennallistettujen ja luonnon-
tilaisten soiden hydrologian seurantaverkostoon 
kuuluu soita eri puolelta Suomea (Hyvärinen & 
Aapala 2009). Soiden hydrologiaa seurataan en-
nallistamisen jälkeen automaattisilla vedenpinnan 
korkeutta mittaavilla tiedonkeruulaitteilla touko-
kuusta syyskuuhun sekä analysoimalla veden ke-
miallisia ominaisuuksia kolme kertaa maastokau-
den aikana haettavista vesinäytteistä (kuva 47).

Ennallistamisen vesistövaikutuksia seurataan 
Keski-Suomeen ja Pohjois-Pohjanmaalle peruste-
tuilla valumaseurannoilla (tietolaatikko 28). En-
nallistamisalueilta lähtevien valumavesien määrää 
seurataan automaattisilla tiedonkeruulaitteilla ja 

Kuva 47. Vesinäytteistä kerätyn aineiston avulla voidaan selvittää mm. en-
nallistamiseen liittyviä hydrologisia muutoksia ja niiden eroja erityyppisten 
soiden välillä. Kuva: Maarit Similä.

mittapadoilta tehtävin säännöllisin manuaalisin 
mittauksin. Valumaveden laatua, kuten pH:ta ja 
ravinteiden määrää, seurataan sulan maan aikaan 
haettavien vesinäytteiden avulla.

11.3 Monimuotoisuusseurannat 

Monimuotoisuusseurannoilla selvitetään, millai-
sia muutoksia suon lajistossa ja lajien runsaus-
suhteissa tapahtuu ennallistamisen jälkeen. Jotkut 
lajit runsastuvat tai asuttavat ennallistetun alueen 
uudelleen, toiset puolestaan taantuvat tai häviä-
vät alueelta. Kokonaisten suoekosystee mien lajis-
ton seuranta on vaikeaa ja kallista, minkä vuoksi 
seurantaan on valittu muutama lajiryhmä, jotka 
kertovat epäsuorasti koko suoekosysteemin pa-
lautumisesta. 

Kasvillisuudella, erityisesti pohjakerroksen 
sammalilla, on erittäin merkittävä rooli suo-
ekosysteemin toiminnan ja ominaispiirteiden 
palautumisessa. Suojelualueiden ennallistettaville 
ja vastaavantyyppisille luonnontilaisille soille on 
perustettu pysyvät kasvillisuusseuranta-alat (Hy-
värinen & Aapala 2009). Seuranta-aloilta ennal-
listamisen jälkeen kerättyä kasvillisuustietoa ver-
rataan samoilta seuranta-aloilta ennen ennallista-
mista kerättyyn tietoon sekä vastaavilta luonnon-
tilaisilta soilta kerättyyn tietoon. Näin nähdään, 
onko ennallistamisella onnistuttu käynnistämään 
toivotunlainen kasvillisuuden muutos ja kuinka 
lähellä luonnontilaisen vastaavantyyppisen suon 
kasvillisuuden rakennetta seurantahetkellä ollaan.

Ennallistaminen vaikuttaa myös soiden eläin-
lajistoon ja lajien populaatiokokoihin. Päiväper-
hosseurantaverkoston avulla seurataan ennallis-
tamisen vaikutusta päiväperhosiin (Hyvärinen 
& Aapala 2009, kuva 48), minkä lisäksi vuosina 
2010–2014 tehdään myös sudenkorento- ja lin-
nustoseurantoja osana Suoverkosto-LIFE-hanket-
ta (Metsähallitus 2013). Muissakin selkäranga-
tonryhmissä, kuten pikkuperhosissa, muurahai-
sissa ja hämähäkeissä (tietolaatikot  15, 16 ja 18), 
on runsaasti pääasiassa tai jopa yksinomaan soil-
la eläviä lajeja, joihin seurantoja olisi resurs sien 
salliessa tarve laajentaa. Lisäksi ennallistamisen 
vaikutuspiirissä sijaitsevissa lähteiköissä olisi hyö-
dyllistä seurata kasvillisuuden, pohjaeläinlajien ja 
-yhteisöjen vasteita ennallistamiseen.
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Kuva 48. Soiden perhoslajistoa voidaan kartoittaa lämpimänä ja poutaisena kesäpäivänä, kun ei tuule liikaa. Pirjatan-
neva, Alavus 2011. Kuva: Kari-Matti Vuori.
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12.2 Tehokkuustavoite –  
painotetaanko kustannuksia vai  
lopputulosta?

Kustannustehokkuuden parantaminen lisää ra-
hankäytön tehokkuutta. Tällöin on mahdollista 
tehdä nykyiset toimenpiteet entistä halvemmalla 
ja/tai saada aikaan samalla rahamäärällä enem-
män positiivisia ekologisia vaikutuksia. Ennallis-
tamisen kustannustehokkuus sisältää kaksi näkö-
kulmaa, jotka molemmat ovat mukana käytän-
nön toiminnassa:
1 Kustannustehokkuuden (cost e�ciency) ke-

hittämistavoitteena ovat mahdollisimman 
alhaiset yksikkökustannukset toimenpiteil-
le. Tarkastellaan konkreettisia kustannuksia, 
jotka aiheutuvat ennallistamisen eri vaiheis-
ta, kuten inventoinneista, suunnittelusta ja 
toimenpiteistä. Yksikkönä esim. €/hehtaa-
ri,€/ojakilometri, €/m3 (taulukko 2). Kus-
tannustehokkuus paranee, kun kohteen en-
nallistamistavoitteet toteutetaan mahdolli-
simman alhaisin kustannuksin.

2 Kustannusvaikuttavuuden (cost e�ectiveness) 
tavoitteena on mahdollisimman laadukas 
lopputulos käytettävissä olevaa rahamäärää 
kohti. Mittayksiköt ovat siten käänteisiä kus-
tannustehokkuudelle, esimerkiksi uhanalais-
ten tai indikaattorilajien määrä tai määrän 
muutos/€, suokasvillisuuden tai rahkasam-
malen peittävyyden lisäys %/€ tai pohjave-
sipinnan nouseminen cm/€. Kustannusvai-
kuttavuuden mittarit eivät ole vakiintuneita, 
koska kustannuksiin vaikuttavia tekijöitä on 
enemmän kuin esim. talousmetsien hoidos-
sa, vaikutusten seuranta edellyttää runsaasti 
resursseja ja ennallistamistoimenpiteiden lo-
pullista vaikuttavuutta ja saatavia hyötyjä on 
vaikea muuttaa rahamitallisiksi. Mittareiden 
tarkoituksenmukaisuus ennallistamisen vai-
kuttavuuden arvioinnissa voi vaihdella myös 
mittausajankohdasta riippuen.

12.1 Miksi kustannustehokkuutta  
pitäisi parantaa? 

Ennallistaminen on luonnon monimuotoisuutta 
ja ekosysteemien toimintaa turvaava taloudellinen 
toimenpide, jonka vaikuttavuuden mittaaminen 
on ongelmallista, koska rahamitalliset arvot puut-
tuvat ja ekologiset vaikutukset ovat hitaita. Ennal-
listamiskustannusten ja -toimenpiteiden vaiku-
tusten välistä suhdetta voidaan kuitenkin arvioida 
laskennallisesti ja käyttää sitä perusteena toimin-
nan kustannustehokkuuden kehittämiselle. En-
nallistaminen on kustannustehokasta silloin, kun 
sille asetetut tavoitteet saavutetaan mahdollisim-
man pienillä taloudellisilla panoksilla.

Elinympäristöjä ennallistetaan pääasiassa val-
tion budjettivaroin sekä EU:n tuella (tietolaatik-
ko 1), joten toiminnan tarpeellisuus ja kustan-
nukset on pystyttävä perustelemaan rahoittajille. 
Yleinen mielipide ennallistamista kohtaan vaih-
telee voimakkaasti, mikä johtuu ainakin kolmes-
ta seikasta. Ensiksi, ekosysteemien toimivuuden 
säilymisen merkitystä yleiselle hyvinvoinnille ei 
aina tunnisteta. Toiseksi, ennallistamistoimenpi-
teiden vaikuttavuus ei näy välittömästi. Kolman-
neksi, ennallistaminen nähdään usein ristiriitai-
seksi toiminnaksi perinteisen metsänkasvatuksen 
kanssa – siitäkin huolimatta että ennallistaminen 
painottuu suojelualueille.

Elinympäristöjä ennallistetaan ja hoidetaan 
valtion suojelualueiden lisäksi yksityisillä suo-
jelualueilla sekä valtion retkeilyalueilla. Lisäk-
si valtion talousmetsissä ennallistetaan kunnos-
tusojitukseen soveltumattomia, vähätuottoisia 
soita (tietolaatikko 7). Valtion maiden laajoilta 
ennallistamiskohteilta saatavat kokemukset ovat 
keskeisiä kehitettäessä ennallistamisen malleja 
myös yksityismaiden metsien luonnonhoitoon. 
Ennallistamisen kustannustehokkuutta kehittä-
mällä voidaan vaikuttaa toiminnan yleiseen met-
säpoliittiseen hyväksyttävyyteen ja siten koko en-
nallistamistoiminnan rahoitusedellytyksiin sekä 
päästä samalla taloudellisella panoksella ekologi-
sesti vaikuttavampaan lopputulokseen.

12 Ennallistamisen kustannustehokkuus 
Anne Tolvanen, Pekka Ollonqvist, Rauli Perkiö ja Esa Uotila
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12.3 Arvioita soiden ennallistamisen 
toimenpidekustannuksista

Ennallistamisen kustannustehokkuuden mittaa-
misessa on tähän saakka rajoituttu ennallista-
mistoimenpiteiden kustannusten kirjaukseen ja 
laskemiseen, mikä johtuu kyseisten mittareiden 
helposta saatavuudesta. Alla esitetään toimenpi-
teistä aiheutuneita kustannuksia, jotka perustuvat 
eri aikoina ja eri alueilta kerättyihin aineistoihin 
(taulukko 2).

Koska eri toimenpiteiden kustannukset eivät 
ole keskenään täysin vertailukelpoisia ja koska toi-
menpiteiden vaikutuksia suon ennallistumiseen 
ja ympäristöön ei arvioida, taulukkoa 2 ei tule 
käyttää toimenpiteiden väliseen kustannustehok-
kuuden vertailuun. Vaikka esimerkiksi energia- ja 
ainespuun myynnistä saatava taloudellinen hyöty 
voidaan helposti laskea voimassa olevien markki-
nahintojen perusteella, erilaisten puunkorjuume-
netelmien ekologiset vaikutukset suon ennallis-
tumiseen ja ravinnehuuhtoutumaan edellyttävät 
kokonaisvaltaisempaa tietoa ennallistamisesta.

Toimenpidekustannukset vaihtelevat työla-
jien sisällä. Esimerkiksi ojitetun suon pinta-ala ja 
alueen saavutettavuus vaikuttavat ennallistamisen 
laajuuteen ja alueelle pääsyn helppouteen ja siten 
kone- ja kuljetuskustannuksiin. Suolta korjatta-

Jos haluttaisiin kehittää pelkkää kustannuste-
hokkuutta, keskityttäisiin siis vähäisimmät kus-
tannukset aiheuttaviin menetelmiin, kun taas 
puhtaasti kustannusvaikuttavuuteen perustuvas-
sa ennallistamistoiminnassa keskityttäisiin vain 
niihin kohteisiin, joiden monimuotoisuushyö-
dyt ovat suurimmat. Käytännössä painotus on 
kustannusvaikuttavuudessa, mutta myös kustan-
nustehokkuuden näkökulmalla on merkitystä alla 
olevan esimerkin mukaisesti:

Sitä mukaa kuin jo toteutetuilta ennallistamis-
kohteilta saadaan tietoa ennallistamisen onnistu-
misesta tai korjaavien toimenpiteiden tarpeesta 
sekä toteutuneista kustannuksista, muutetaan tar-
vittaessa ennallistamisen käytäntöjä uusilla koh-
teilla. Parempien käytäntöjen avulla voidaan pa-
rantaa ennallistamisen kustannusvaikuttavuutta, 
koska toivottu sukkessiokehitys käynnistyy eikä 
korjaavia toimenpiteitä enää tarvita. Jos parem-
mat käytännöt ovat aiempaa edullisempia, myös 
kustannustehokkuus (esim. €/ha) paranee. Jos 
taas paremmat käytännöt ovat aiempaa kalliim-
pia, kustannustehokkuus (esim. €/ha) laskee, 
jolloin samalla rahamäärällä voidaan ennallistaa 
aiempaa pienempi pinta-ala. Kokemuksen kart-
tuessa ja kustannustietoisuuden lisääntyessä myös 
ennallistamisen kustannustehokkuus (esim. €/ha) 
yleensä parantuu.

Taulukko 2. Soiden ennallistamisen toimenpidekustannukset.

Toimenpide Kustannusten vaihteluväli

Ainespuun koneellinen korjuu soilla (sis. hakkuu ja lähikuljetus maastossa)a 11–20 €/m3, keskiarvo 14,23 €/m3

Ainespuun kaukokuljetus tehtaalle (Metsähallituksen metsätalouden kautta 
myytävä puu)a 6–10 €/m3, keskiarvo 8,16 €/m3

Energiapuun korjuu (sis. korjuu ja lähikuljetus)a 20–35 €/m3 kiinto

Hakkuu metsurityönä (4–11 m3/päivä)b 25–63 €/m3

Metsureiden kaataman puuston lähikuljetusb 4–14 €/m3

Ojalinjojen raivaus metsurityönä (puu jää kuviolle)b 0,5–1,5 €/m

Jatkuva ojien täyttö rämeet ym. isot suotc 0,45–1,2 €/m

Jatkuva ojien täyttö, kohteet joissa useita pieniä korpisoitac 0,75–2,5 €/m

Kevyet, maa-aineksista tehdyt padotd 15–25 €/pato

Raskaat rakennepadot (puu-kangasvahvisteiset) (sis.tarvikkeet ja avustavan 
metsurin kulut 40 €/h)d 80–140 €/pato 

a Vuosina 2010 ja 2011, ei sis. alv.
b Vuodet 2007 ja 2008, kolme kohdetta Etelä-Suomen luontopalvelujen alueella Saimaalla.
c Vuodet 2005–2009, kahdeksan kohdetta Etelä-Suomen luontopalvelujen alueella Saimaalla.
d Vuodet 2008–2009, kahdeksan kohdetta Etelä-Suomen luontopalvelujen alueella Saimaalla.
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Taulukon 3 pilottiaineiston mukaan suunnit-
telun ja työnjohdon osuus kokonaiskustannuk-
sista on 13–19 %. Taloudellisten kustannusten 
luotettava määrittäminen edellyttää ajankäytön 
ja työlajien yhtenäistä ja riittävän tarkkaa kirjaa-
mista, mikä ei välttämättä toteudu eri aikoina ja 
eri alueilla toteutetuissa ennallistamishankkeis-
sa. Kustannustiedon tarkentuessa myös ennal-
listamisesta aiheutuvia kuluja voidaan arvioida 
tarkemmin, jolloin resursseja voidaan kohdistaa 
tehokkaasti jo suunnitteluvaiheessa. Tällöin välty-
tään kustannusten ali- ja ylibudjetoinnilta, mikä 
vaikuttaa myös muun toiminnan budjetointiin ja 
ekologisten hyötyjen saavuttamiseen käytettävissä 
olevalla taloudellisella panostuksella.

van puuston määrä ja laatu (aines- tai energiapuu) 
vaikuttavat korjuu- ja kuljetuskustannuksiin se-
kä puun myynnistä saataviin tuloihin. Ojamai-
den vähäinen määrä hankaloittaa ojien täyttöä, ja 
patojen rakentaminen lisää kustannuksia. Tiheä-
puustoisilla kuvioilla ojalinja, jolta puustoa ei ole 
poistettu tai raivattu, hidastaa merkittävästi ojan 
täyttöä ja saattaa myös heikentää ennallistamisen 
laatua verrattuna tilanteeseen, jossa ojalinja ha-
kataan avoimeksi.

Taulukko 2 ei sisällä inventoinnin, suunnitte-
lun tai työnjohdon kustannuksia. Vuonna 2007 
kerättiin ennallistamissuunnittelun ja työnjohdon 
kustannukset huomioiva pilottiaineisto yhteensä 
18 ennallistamishankkeesta eri puolilta Suomea. 
Näissä kohteissa metsiä ja soita oli ennallistet-
tu vuosina 2004–2006. Soiden ennallistamiseen 
liittyvää aineistoa saatiin kahdesta työlajista, eli 
ojien täytöstä 11 kohteesta ja patoamisesta yh-
destä kohteesta. Kustannusten jakaantuminen 
esitetään taulukossa 3.

Taulukko 3. Suunnittelun, työnjohdon, toteutuksen ja ostopalveluiden kustannusten keskimääräinen osuus ennallista-
misen kokonaiskustannuksista.

Työlaji
Ennallistamisen 
suunnittelua, %

Työnjohtoa, %
Ennallistamisen 

toteutusb, %
Osto- 

palvelutc, %

Ojien täyttö (11 kohdetta) 8 5 20 67

Ojien patoaminen (1 kohde) 12 7 5 76

a Toteutettu Metsähallituksen omana työnä. Sisältää palkkakulut sekä matkat, päivärahat ja materiaalikustannukset.
b Sisältää metsurityöt sekä toimihenkilöiden muun kuin suunnittelu- ja työnjohtotyön.
c Sisältää ulkopuoliselta ostetun urakoinnin, korvaukset työvälineiden käytöstä, konevuokrat ja muut ostopalvelut.
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12.4 Kustannustehokkuus  
ennallistamisen toimenpideketjussa

Inventointi-, suunnittelu- tai toimenpidekustan-
nusten tarkastelu erikseen ei riitä parantamaan 
ennallistamisen kustannustehokkuutta pitkällä 
tähtäimellä, vaan on tarkasteltava koko toimin-
taketjua. Kehittämistyössä voidaan hyödyntää ta-
sapainotettua tuloskorttia (Balanced Score Card, 
BSC), jolla mitataan toiminnan ohjauksen suori-
tuskykyä (Kaplan & Norton 1992). Mittariston 
tasapainoa tarkastellaan vastakkaisten tavoitteiden 
suhteen, esimerkiksi rahalliset mittarit ja ei-rahal-
liset mittarit tai lyhyen ja pitkän aikavälin mit-
tarit. Yleensä BSC-tarkastelussa erotetaan neljä 
kehittämistavoitetta: taloudellisuuden johtami-
nen, oppiminen ja kasvu, prosessin kehittäminen 
ja vaikuttavuus.

Metsäntutkimuslaitos ja Metsähallitus ke-
hittivät Metsähallituksen luontopalveluiden ra-
hoittamassa METSO BSC -hankkeessa vuosina 
2008–2009 ennallistamisen kustannustehokkuu-
den seurannan mittarit. Kutakin neljää kehittä-
mistavoitetta kohti kehitettiin 2–6 konkreettista, 
toiminnan määrää tai laatua kuvaavaa mittaria:
1 Taloudellisuuden johtaminen ennallistami-

sessa. Johtamistuloksia mitataan esimerkiksi 
suorilla inventointi-, suunnittelu-, toimenpi-
de- ja seurantakustannuksilla tai ulkopuoli-
sen rahoituksen määrällä ja osuudella koko-
naiskustannuksista.

2 Ennallistamiseen osallistuvien työntekijöi-
den oppiminen ja kokemuksen karttuminen. 
Samalla kun tieteellisen tai kokemusperäisen 
tiedon määrä kasvaa, käytännön onnistumi-
sista ja virheistä osataan ottaa opiksi, jolloin 
kustannuksia säästyy seuraavilla ennallista-
miskohteilla. Mittaaminen on työläämpää 
kuin taloudellisen johtamisen mittaaminen. 
METSO BSC -hankkeessa mittayksiköiksi 
valittiin ennallistamista koskevien kehittä-
misaloitteiden määrä, oppimiseen ja tiedon-
välitykseen käytetty työaika sekä ennallista-
mista koskevien ja läpikäytyjen tieteellisten 
tutkimusten määrä.

3 Ennallistamisen prosessin kehittäminen ko-
konaisuutena. Parannetaan ennallistamisen 
hyviä käytäntöjä hyödyntämällä olemassa 
olevaa ja kertyvää tietoa sekä käytännön ko-
kemuksia sekä kehitetään menetelmiä siirtää 
tieto eteenpäin. Mittarina voidaan käyttää 
esimerkiksi korjaavien toimenpiteiden mää-
rää tai pinta-alaa, jonka voidaan olettaa vähe-
nevän prosessin kehittymisen myötä. Myös 
ennallistamiskäytäntöjen kuvaus ja doku-
mentointi on prosessin kehittämistä kuvaa-
va mittari.

4 Ennallistamisen ekologinen ja yhteiskun-
nallinen vaikuttavuus, eli ennallistamistoi-
minnalla aikaansaadut ekologiset muutok-
set, ja kyky saada aikaan yhteiskunnallisia 
vaikutuksia ihmisyhteisöissä muuttamalla 
esimerkiksi ennallistamisen julkisuuskuvaa 
myönteisemmäksi. Ekologisen vaikuttavuu-
den mittareina voidaan käyttää tietoa moni-
muotoisuudessa tai lahopuun määrässä ta-
pahtuneista muutoksista sekä tavoitteiden 
toteutumisen astetta, esim. ennallistettujen 
soiden osuus prosentteina ennallistamisen ta-
voitepinta-alasta. Yhteiskunnallisen vaikutta-
vuuden mittayksikkönä toimii positiivisten 
ja negatiivisten palautteiden tai mediatapah-
tumien määrä/vuosi.

Pitkällä aikavälillä ennallistamisen kustannus-
tehokkuutta parannetaan kehittämällä toimintaa 
kaikkien yllä mainittujen neljän tavoitteen suh-
teen. Käytännön edellytyksenä talouden seuran-
nalle ovat riittävän tarkat laskelmat ennallistami-
sen eri vaiheiden kustannuksista. Sekä oppimisen 
että prosessin kehittämisen tavoitteet tarvitsevat 
toimivan järjestelmän olemassa olevan tiedon 
kirjaamiselle ja hyödyntämiselle. Vaikuttavuu-
den kehittäminen edellyttää hyvin valittuja mit-
tareita ja niiden seuranta- ja kirjaamisjärjestelmää. 
Osa METSO BSC -hankkeessa kehitetyistä mit-
tareista saadaan suoraan Metsähallituksen tieto-
järjestelmistä.
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Kohteet on ryhmitelty sen mukaan mitä koh-
teen ominaisuutta on haluttu korostaa. Moni 
kohde voisi olla usean otsikon alla, esimerkiksi 
Aatsinginhaudan rinnesuo (luku 13.6) on sekä 
lettoinen että lähteinen. Kohdekuvauksissa on 
karttoja ja ilmakuvia sekä lyhyt kuvaus suosta 
ennen ja jälkeen ojituksen. Kartoille on rajattu 
ennallistettujen soiden valuma-alueet. Suunnitte-
luprosessi ja ennallistamistoimenpiteet kuvataan 
lyhyesti painottaen erityisesti esimerkkikohteen 
erityislaatua ja erityisratkaisuja. Osasta kohteita 
raportoidaan myös ennallistamiseen kulunut työ-
aika ja toimenpiteiden kustannukset sekä havain-
toja toimenpiteiden vaikutuksista. 

Jokainen ennallistettava suo on omanlaisensa, 
joten kaikkia ennallistettavilla soilla eteen tule-
via erityistilanteita ei voida ennakoida, eikä niitä 
ole tarkoituksenmukaista yrittää kattavasti kuva-
ta perusennallistamisoppaassa. Tähän lukuun on 
koottu esimerkkejä tavalla tai toisella vaativista 
soiden ennallistamiskohteista. Kohteiden sijain-
ti on esitetty kuvassa 49. Esimerkkien toivotaan 
auttavan ennallistamisen suunnittelijoita ja to-
teuttajia ratkaisemaan mahdollisesti vastaan tu-
levia ongelmatilanteita.

13 Ennallistamisen esimerkkikohteet

Kuva 49. Ennallistamisessa on riittänyt pähkinöitä purtavaksi eri puolilla Suomea.

NUORET SUOT
1. Tauvo, Siikajoki 

LETOT
2. Polvela, Juuka 
3. Saarikkolampi, Joroinen 
4. Vehmaansuo, Kiiminki  
5. Huppionvuoren letto, Orivesi 

RINNESUOT
6. Aatsinginhauta, Salla 

LÄHTEISET SUOT
7. Talaskangas, Vieremä 
8. Kismanniemi, Kannonkoski 

KORVET
9. Mustakorpi, Nuuksion kansallispuisto, Espoo 
10. Hoikankorpi, Ilomantsi

LAAJAT SUOKOKONAISUUDET
11. Hepolamminneva, Salamajärven kansallispuisto, Perho 
12. Revonneva, Siikajoki 
13. Hyöteikönsuo, Kuusamo 
14. Haapasuo, Leivonmäki
15. Suurisuo-Sepänsuo, Pihtipudas 
16. Seitsemisen kansallispuisto, Ikaalinen, Ylöjärvi 
17. Olvassuo, Pudasjärvi, Puolanka, Utajärvi 

HIEKKAMAIDEN ERITYISTILANTEET
18. Isoneva, Siikajoki  
19. Jäkälävaara, Pudasjärvi 

ENNALLISTAMINEN SUOJELUALUEEN RAJALLA
20. Hirvisuo, Oulu, Pudasjärvi

POHJAVESIALUEEN METSÄTALOUSSUOT
21. Rokua ja Neittävä, Vaala
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Siikajoen Tauvonniemen suot sijaitsevat 0,5–
1,25 kilometrin päässä merenrannasta ja noin 
1–2 metrin korkeudella merenpinnasta. Suot 
ovat kehittyneet rantavallien välisiin painantei-
siin hiekkapohjalle. Ne ovat pieniä ja selkeära-
jaisia. Korkeuden sekä lähialueen soilla tehtyjen 
tutkimusten (Leppälä ym. 2008) perusteella soi-
den arvioidaan olevan noin 200 vuotta vanhoja. 
Osittain ohutturpeisuudesta johtuen suot ovat 
puustoisia ja lehtipuuta voi esiintyä runsaasti. 
Rahkasammalpeite on vähäinen. 

Tauvonniemen suot on ojitettu 1960-luvun 
loppupuolella. Ojituksia on tehty useaan kertaan 
ilmeisesti siksi, että veden johtaminen pois ta-
saiselta suolta tasaisessa maastossa on hankalaa. 
Soilla näkyy epäsäännöllisiä, eri aikoina tehtyjä 
ja eri syvyisiä kaivinkoneojia. Monet ojat ovat 
tukkeutuneet niin, että puuston kasvu on jäänyt 
heikoksi, mutta kasvillisuus on kuitenkin osit-
tain muuttunut. Soita ympäröivät talousmetsät 
ovat kuivia, kuivahkoja tai tuoreita kankaita, jois-
sa lehtipuun osuus on merkittävä (Siekkinen & 
Tolvanen 2008). Tauvonniemessä ainoastaan me-
renrantaa lähimpänä sijaitseva Tauvon Ulkono-
kanhietikko on luonnontilassa. Se on yksityinen 
suojelualue ja kuuluu Natura 2000 -verkostoon 
(Siikajoen lintuvedet ja suot FI1105202). 

Ennallistamisen tausta Tauvonniemessä

Metsäntutkimuslaitos (Metla) hankki Tauvonnie-
mellä sijaitsevan vajaan 400 hehtaarin kokoisen 
alueen hallintaansa yksityiseltä metsänomistajal-
ta vuonna 2005. Yhtenä tärkeänä syynä alueen 
hankinnalle oli hyödyntää sen ojitettuja soita 
ennallistamistutkimuksessa, jonka tavoitteena 
on tutkia ennallistamisen ekologisia vaikutuksia 
ja arvioida ennallistamistoiminnan kustannus-
tehokkuutta sekä yhteiskunnallista merkitystä. 
Pääosa tutkimussoista sijaitsee Kainuussa, mut-
ta koealueet perustettiin myös Siikajoelle, koska 
alueen ojittamattomilla soilla oli meneillään run-
saasti primaarisoiden sukkessioon liittyvää tutki-
musta yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa. 
Näin Siikajoen alueelle saatiin primaarisoiden 
ekologian tutkimuskeskittymä.

Tauvonniemen ennallistamisen suunnittelua 
ja toimenpiteitä on siten alusta alkaen säädellyt 
tutkimustoiminta, joka on toisaalta tuonut lisäre-
sursseja ennallistamiseen Natura 2000 -verkoston 

13.1 Primaarisuot: Siikajoen Tauvo

Anne Tolvanen, Juha Siekkinen,  
Sakari Rehell ja Anna Laine

Alueen yleiskuvaus

Perämeren maankohoamisrannikon suosukke-
siosarjat ovat maailmanlaajuisesti ainutlaatuisia.  
Soiden korkeus merenpinnasta antaa viitteitä sii-
tä, milloin ne ovat paljastuneet merestä. Maanko-
hoamisrannikolla voidaan erottaa nuorten soiden 
kehitysvaiheista koostuvia sukkessiosarjoja, joiden 
nuorimmat vaiheet ovat kosteita merenrantaniit-
tyjä tai rantaluhtia, jotka ajan myötä kehittyvät 
aapasoiksi tai keidassoiksi. Valuma-alueeltaan 
suppeissa altaissa, esimerkiksi kehittyvien aapa-
soiden reunaosissa suosukkessio voi edetä meso- 
ja oligotro�sten nevojen kautta kohti rämekasvil-
lisuutta (Leppälä ym. 2011b). 

Suurin osa nuorten soiden kasvillisuudesta on 
sopeutunut jatkuviin vedenpinnan vaihteluista 
johtuviin häiriöihin (Ecke & Rydin 2000), mistä 
johtuen suuretkin muutokset lajistossa ovat mah-
dollisia kosteusolojen muuttuessa. Myös ekosys-
teemin toiminta mm. yhteytyksen ja hajotuksen 
osalta on herkkä ympäristössä tapahtuville muu-
toksille (Leppälä ym. 2011a, b). Näistä syistä oji-
tus voi nopeasti kääntää soistumiskehityksen koh-
ti kangasmetsän sukkessiokehitystä.

Maan läpäisevyydestä johtuen erityisesti hiek-
kamailla vedenpinnan korkeus vaihtelee suuresti 
siihen saakka, kunnes sammalkasvusto ja turve-
kerros ovat tarpeeksi kehittyneet (Van Breemen 
1995, Laitinen ym. 2008). Turvekerroksen pak-
suuntuessa suon vedenpidätyskyky paranee. Tä-
mä vakauttaa suon toimintaa, sillä suoekosystee-
min sisäinen kyky säädellä vedenpintaa vähentää 
sääolojen ja sademäärän muutosten vaikutuksia 
(Leppälä ym. 2011a, b). Rannikon nuorten soi-
den on todettu olevan varsin tehokkaita turpeen 
kerryttäjiä vanhempiin soihin verrattuna (Mäkilä 
& Toivonen 2004). Hiekkamaalle voi suon si-
jaan kehittyä myös arokosteikko, jossa vedenpin-
nan korkeus vaihtelee kausittain. Arokosteikoilla 
turpeen muodostuminen jää vähäiseksi (Laitinen 
ym. 2005). 

Arviolta peräti 95 % maankohoamisrannikon 
primaarisukkessiosoista on kuivattu. Ojittamatta 
on jäänyt lähinnä pieniä, erillisiä, karuja avosoita 
(Rehell & Heikkilä 2009).
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oli saatavilla runsaasti tausta-aineistoa (esim. Lep-
pälä ym. 2008, 2011a, Merilä ym. 2006). Alueen 
korkeuden sekä vallitsevan kasvillisuuden perus-
teella Hietaniitynlahden ojittamattomien soiden 
katsottiin olevan vertailukelpoisia Tauvonniemen 
ojitettujen soiden kanssa. Kaikilla soilla mitat-
tiin tutkimuksen alkuvaiheessa suovedenpinnan 
korkeutta, kasvillisuuden kehitystä sekä puuston 
rakennetta. Myöhemmin alettiin mitata myös il-
mastonmuutokseen ja kasvihuonekaasutaseisiin 
liittyviä muuttujia.

Valtion maiden uudelleenorganisoinnin yh-
tey dessä Tauvonniemen alue siirtyi Metlalta Met-
sähallituksen metsätalouden hallintaan vuonna 
2008. Samalla alueesta tehtiin Metlan tutkimus-
metsäalue, joten Metla määrittelee alueella tehtä-
vät toimenpiteet. Suot ennallistettiin alkuperäisen 
suunnitelman mukaisesti.

Ennallistamisen toimenpidesuunnitelma ja 
ennallistaminen tehtiin Metsähallituksen ja Met-
lan yhteistyönä vuonna 2008 (Siekkinen & Tol-
vanen 2008). Ennallistamisen tavoitteena oli ve-
sitalouden sekä puulajikoostumuksen ja puuston 
määrän palauttaminen kuvioilla sellaiseksi kuin 
sen arvioitiin olevan ojittamattomassa tilanteessa. 
Ennallistamissuunnitelmassa (Siekkinen & Tol-
vanen 2008) on mukana kaksi kuviota (500 ja 
501), pinta-alaltaan yhteensä 3,4 hehtaaria (ku-
va 50). Ojitetut vertailusuot 1 ja 2 ovat metsä-
autotien lounaispuolella Tauvolanrotkon alueella 
(kuva 50).

Kuvio 501 ja sen ojitettu vertailusuo 1 olivat 
vähäpuustoisia keskiravinteisia suomyrttiluhdan 
ja pensasluhdan tapaisia soistumia. Kuvion 501 
keskiosan avoimella alueella vallitsi suomyrtti 
Myrica gale, ja muita yleisiä lajeja olivat jokapai-
kansara, isokarpalo ja kiiltopaju Salix phylicifolia. 
Sammalkerroksen yleisin laji oli nevasirppisam-
mal Warnstor�a �uitans (kuva 51). Vertailusuon 
(ojitettu suo 1) vallitsevat putkilokasvit ovat kiil-
topaju, jokapaikansara ja jouhivihvilä Juncus �li-
formis. Vallitsevat sammalet ovat viitarahkasam-
mal ja korpikarhunsammal Polytrichum commune. 
Suon 1 ojat vetävät erittäin heikosti, joten vettä 
seisoo suolla alkukesällä usean viikon ajan. Tur-
peen paksuus on molemmilla soilla keskimäärin 
5 cm.

Ennallistettava kuvio 500 ja sen vertailusuo 
2 olivat lähtötilanteessa runsaspuustoisia, melko 
pitkälle metsittyneitä alueita, joiden puusto oli 
26–50-vuotiasta. Kuvion 500 ojitus oli tutkituis-

ulkopuolella mutta on toisaalta rajoittanut ennal-
listamistoimenpiteiden kattavuutta. 

Ennallistamisen suunnittelu ja toteutus

Kaikki Metlan hallinnassa olevat Tauvonniemen 
suot käytiin läpi tutkimuksen perustamisvaihees-
sa vuonna 2005. Neljä samankaltaista ojitettua 
suota valittiin mukaan tutkimukseen puuston 
rakenteen, kasvillisuuden ja turpeen paksuuden 
perusteella. Näistä kaksi suota valittiin ennallis-
tettavaksi. Seurantaan liitettiin vuonna 2008 vie-
lä kaksi ojittamatonta, kolmen kilometrin päässä 
sijaitsevaa vertailusuota Hietaniitynlahdelta, joka 
sisältyy valtakunnalliseen lintuvesiensuojeluohjel-
maan ja on osa samaa Natura 2000 -aluetta kuin 
Tauvon Ulkonokanhietikko. Hietaniitynlahdelta 

Kuva 50. Ennallistetut suokuviot 500 ja 501 (violetit kuviot) ja niiden ojite-
tut vertailusuokuviot 1 ja 2 (siniset kuviot).

Suojelualue

Veden virtaussuunta

0 200 m © Metsähallitus 2013 
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taa sijaitsevilla nuoremmilla soilla, joilla on mer-
kitystä erityisesti muuttolintujen havainnointi-
kohteena.

Ojien täyttöä ei kustannussyistä suunniteltu 
ennallistettavia kuvioita laajemmille alueille, vaik-
ka ojat jatkuivat pidemmälle. Ennallistettaessa oli 
tärkeä pysäyttää vedet suon alueelle, joten ojat tu-
kittiin täydellisesti ja vedet ohjattiin virtaamaan 
täytetyiltä ojalinjoilta kohti sarkojen keskiosaa. 
Kuviolla 500 myös pienimmät, lähes kuivuneet 
ojat päätettiin tukkia.

Puuston tavoitetila määritettiin pääasiassa 
maastossa tehtyjen arviointien pohjalta. Raahen 
verotoimistosta löytyi mustavalkoinen ilmaku-
va ojitusta edeltävältä ajalta vuodelta 1967. Sii-
tä näkyi osittain kuvio 500, mutta kuviosta 501 
ei ollut ilmakuvaa. Kuviolta 500 päätettiin pois-
taa ilmakuvan ja maastohavaintojen perusteella 
75 % puustosta. Vähäpuustoisemmalta kuviolta 
501 suunniteltiin poistettavaksi noin 90 % puus-
tosta, mikä toteutui käytännössä ojalinjojen rai-
vaamisella.

Koska toimittiin tutkimusalueella, kiinnitet-
tiin erityistä huomiota siihen, etteivät alueella 
toimivat koneet vaurioita suolle vuonna 2005 
sijoitettuja pohjavesikaivoja. Lähimmät kaivot 
sijaitsivat 5 metrin päässä ojista. 

Puusto korjattiin kahdessa erässä kokopuu-
na. Rinnankorkeusläpimitaltaan yli 5 cm:n puut 
poistettiin konetyönä keväällä 2008, ja ainespuu 
ja hakkuutähteet kuljetettiin kuormatraktorilla 
pois suolta. Puuston poistoa täydennettiin met-
surityönä loppukesällä 2008, koska sarkojen kes-
kelle oli vielä jäänyt ylimääräistä puustoa. Nämä 
puut jätettiin alueelle. 

ta soista kaikkein epäsäännöllisintä eikä vastan-
nut lainkaan karttatietoa. Kartalla oli ojia, joita ei 
maastossa löytynyt, ja toisaalta monet pienet ojat 
puuttuivat kartalta kokonaan. Kuvio 500 oli alka-
nut kehittyä kangasmetsäksi, ja nevamaista kas-
villisuutta oli jäljellä lähinnä painanteissa. Puusto 
oli lehtipuuvaltaista ja seassa kasvoi mäntyä (kuva 
52). Aluskasvillisuuden yleisin laji oli puolukka 
ja muita yleisiä lajeja olivat suomyrtti, isokarpa-
lo ja jokapaikansara. Vallitseva sammal oli sei-
näsammal, jonka peittävyys oli enimmillään yli 
50 % koealoista. Vertailusuon (ojitettu suo 2) val-
litsevat putkilokasvit ovat puolukka, juolukka ja 
suopursu. Vallitsevat sammalet ovat seinäsammal 
ja karhunsammal. Suota voidaan kutsua karhun-
sammalmuuttumaksi karhunsammalen osoittaes-
sa vedenpinnan voimakasta vaihtelua. Suon ojat 
vetävät heikosti, joten kevätaikana ojat täyttyvät 
ääriään myöten ja pohjavesipinta nousee korkeal-
le. Molemmilla soilla turpeen paksuus on keski-
määrin 7 cm. Ojien varsilla kasvoi runsaasti nuor-
ta mäntyä ja koivua.

Rantavallien sijainnin perusteella (kuva 50) 
voidaan arvioida, että kuvio 501 on neljästä oji-
tetusta suosta nuorin, kuvio 500 seuraavaksi 
nuorin, ja vertailusuot 1 ja 2 hieman vanhem-
pia. Ojittamattomiksi verrokeiksi valittujen Hie-
taniitynlahden soiden iäksi on arvioitu noin 200 
vuotta (Leppälä ym. 2008). 

Tauvonniemen alueelta ei ole löydetty uhan-
alaisia tai silmälläpidettäviä lajeja eikä alueella 
ole myöskään merkittäviä maisema-arvoja, kos-
ka ojitetut suot sijaitsevat hoidettujen talousmet-
sien keskellä. Erityisiä virkistyskäyttöarvojakaan 
alueella ei ole, toisin kuin lähempänä meren ran-

Kuva 51. Kuvio 501 ennen ennallistamista heinäkuussa 2006 (A) ja kaksi vuotta ennallistamisen jälkeen elokuussa 2010 (B). Kuvat: Noo-
ra Huotari 2006 ja Sakari Rehell 2010. 
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nousuun ennallistamisen jälkeen, tilanne ei siis 
vielä vastaa ojittamattomien soiden tilannetta. 
Toisaalta on mahdollista, että Hietaniitynlah-
den suot ovat luontaisesti Tauvonniemen soita 
märempiä, koska ne ovat osa laajaa luhta-aluetta, 
jonka pohjamaa on todennäköisesti hienojakoi-
sempaa kuin Tauvonniemessä. Lisäksi Tauvon-
niemen ennallistamatta jääneet suot voivat estää 
vedenpinnan palautumista ja ylläpitää voimakasta 
vedenpinnan kausivaihtelua vielä ennallistamisen 
jälkeen.

Ennallistetun kuvion 501 kasvillisuudessa ta-
pahtui suon vettymistä ja luhtaisuuden lisäänty-
mistä heijastavia muutoksia nopeasti toimenpitei-
den jälkeen. Vuosien 2006 (ennen ennallistamis-
ta) ja 2009 (ennallistamisen jälkeen) inventoinnit 
osoittavat, että putkilokasvien valtalajien eli suo-
myrtin, jokapaikansaran ja isokarpalon peittävyy-
det pysyivät ennallaan, kun taas järviruo’on sekä 
kurjenjalan peittävyydet kasvoivat merkittävästi 
samalla kun kiiltopajun määrä väheni. Myös ne-
vasirppisammal runsastui ennallistetulla kuviolla 
501.

Aiemmin runsaspuustoisella kuviolla 500 il-
meni myös suon vettymistä heijastavia kasvilli-
suuden muutoksia, mutta ne olivat vähäisempiä 
kuin kuviolla 501. Puolukan peittävyys väheni 
huomattavasti, kun taas jokapaikansaran peittä-
vyys kasvoi ennallistamisen jälkeen. Sammalpeit-
teessä ei sen sijaan tapahtunut merkittäviä muu-
toksia. Silmämääräisesti tarkasteltuna kuvio 500 
muuttui kuitenkin huomattavasti enemmän kuin 
kuvio 501, koska runsaan puuston poisto muut-

Kaikki ojat täytettiin elokuussa 2008 siirtä-
mällä kaivuumaat kaivinkoneella ojauomaan. 
Lisäksi paikoitellen kaavittiin pintamaata muu-
taman metrin etäisyydeltä ojasta ojien täyttöma-
teriaaliksi. Alue, josta maata kaavittiin pois, jäi 
suonpintaa alemmaksi, joten veden kertymisen 
ja oikovirtausten estämiseksi ojan poikki tehtiin 
pintavalleja 15–30 metrin välein. Maa- tai puu-
patoja ei tehty.

Ennallistamisen epäonnistumisen riskinä oli 
erityisesti se, ettei soistumiskehitystä saada palau-
tettua melko pitkälle metsittyneelle kuviolle 500. 
Metsätalousalueille aiheutuvan vettymisriskin ar-
veltiin olevan vähäinen, koska alueen vesimäärät 
ovat vähäisiä ja ympäröivät kivennäismaat sijait-
sevat ylempänä kuin ennallistamiskohteet.

Ennallistuminen

Tauvonniemen ennallistamiskohteiden sekä nii-
den vertailusoiden pohjavedenkorkeutta on seu-
rattu vuoden 2005 loppukesästä saakka. Ennal-
listettujen soiden pohjavesipinta nousi ojitettuja 
vertailusoita ylemmälle tasolle heti ennallistami-
sen jälkeisenä vuonna 2009 ja nousu oli voimak-
kainta tulva-aikana (kuva 53). Nuorille hiekka-
maan soille tyypillinen vesipinnan voimakas kau-
sivaihtelu säilyi ennallaan. Hietaniitynlahden ojit-
tamattomilla vertailusoilla, joilla pohjavesipintaa 
on tämän tutkimuksen yhteydessä mitattu vasta 
keväästä 2009 lähtien, pohjavesipinta on syksyä 
2010 lukuun ottamatta ollut koko ajan suon pin-
nan tason yläpuolella. Vaikka vedenpinta lähti 

Kuva 52. Tiheäpuustoinen kuvio 500 ennen ennallistamista heinäkuussa 2006 (A) ja kaksi vuotta ennallistamisen jälkeen elokuussa 2010 
(B). Kuvat: Noora Huotari 2006 ja Sakari Rehell 2010.
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piteet rajattiin hyvin pienelle alueelle. Ennallis-
tamisen yksikkökustannuksia ei ole syytä tässä 
yhteydessä raportoida, koska ne olivat huomat-
tavasti korkeammat kuin tavanomaisemmassa en-
nallistamistilanteessa.

Tauvonniemen jatkosuunnitelmat

Pääosa Tauvonniemen ojitetuista suokuvioista 
jätettiin kustannussyistä ennallistamatta, koska 
ne eivät täyttäneet tutkimuksellisia kriteerejä, ku-
ten soiden keskinäistä vertailukelpoisuutta. Pi-
temmälle jatkuvia ojia ei tukittu. Olisi järkevää 
ennallistaa alueen loputkin ojitetut suot, jotta 
valtion hallinnassa oleva Tauvonniemen kohde 
muodostaisi ekologisen kokonaisuuden vierei-
sen Natura-alueen kanssa. Koska Tauvonniemi 
on Metlan tutkimusmetsäaluetta, myös tulevai-
suuden ennallistamistoimintaan tulee liittää tut-
kimusta tukevia näkökohtia, esimerkiksi laajen-
tamalla käynnissä olevien ennallistamiskokeiden 
pinta-alaa.

ti suomaisemaa ja suovesi nousi ajoittain maan-
pinnan yläpuolelle, mitä ei ennen ennallistamista 
tapahtunut. 

Nopeat muutokset pohjavesipinnassa ja kas-
villisuudessa heijastavat Tauvonniemen primaa-
risoiden herkkyyttä ympäristössä tapahtuville 
muutoksille. Ojituksen muuttama sukkessioke-
hitys näyttää kääntyneen takaisin kohti soiden 
luontaista kehityssuuntaa. Puustoisella kuviol-
la 500 soistuminen voi kuitenkin vielä hidastua 
hieskoivun vesakoitumisen seurauksena. Kohteil-
la jatkuvat tutkimukset kertovat jatkossa myös 
pitemmän aikavälin kehityksestä. 

Tutkimuksen tarpeista johtuen ennallista-
mistoimenpiteet tehtiin hieman normaalista 
toimintamallista poiketen. Ennallistamisen työ-
maasuunnitteluun ja työn ohjaukseen käytettiin 
runsaasti aikaa, jotta voitiin varmistua siitä, et-
teivät pohjavesiputket vahingoitu töiden aikana. 
Jo lähes tukossa olleet pienet ojat täytettiin, jotta 
toimenpiteet saatiin yhtenäisiksi. Soiden puuston 
poistoa täydennettiin, mikä normaalitapauksessa 
olisi todennäköisesti jäänyt tekemättä. Toimen-

Kuva 53. Keskimääräinen pohjavesipinnan syvyys (± SE) Tauvonniemen kahdella ojitetulla ja kahdella ennallistetulla 
suolla vuosina 2005–2010. Jokaisella suolla on 20–29 pohjavesikaivoa. Mittaukset on tehty kolmesti kesässä: touko-, 
elo- ja lokakuussa. Pystysuora viiva osoittaa ennallistamisajankohdan. Pohjavesipintaa pystytään seuraamaan vain noin 
48 cm:n syvyydelle saakka, joten ojitetun suon pohjavesipinnan keskimääräiset minimitasot olivat vuonna 2006 todel-
lisuudessa vielä syvemmällä.
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13.2 Suopellosta takaisin letoksi: 
Juuan Polvela 

Kaija Eisto ja Hanna Kondelin

Juuan Valkealammen alue

Pohjois-Karjalassa Juuan Polvelassa sijaitsevan 
Valkealammen kalkkialueen letot ja lehdot ovat 
olleet kasvitieteellisesti tunnettuja jo lähes sadan 
vuoden ajan. Mauno J. Kotilainen (1916, 1917, 
1918) ja Olli Kyyhkynen (1921) dokumentoi-
vat kasvihavaintojaan alueelta jo vuosina 1916–
1919. He löysivät mm. suoneidonvaipan ja lukui-
sia muita harvinaisia ja vaateliaita putkilokasveja 
sekä sammalia. Valkealammen aluetta voidaankin 
pitää yhtenä kasvistoltaan arvokkaimmista koh-
teista Suomessa. Pellonraivauksen myötä alueelta 

on ilmeisesti hävinnyt ainakin nuppisara (Carex 
capitata), jouhiluikka (Eleocharis quinque�ora) 
ja kalkkijalosammal (Pseudo-calliergon lycopo-
dioides).

Valtiolle luonnonsuojelutarkoituksiin hanki-
tun Valkealammen alueen pinta-ala on 121 ha, 
josta 100 ha sisältyy Polvelan luontokokonaisuus 
-nimiseen Natura-alueeseen (FI0700012) (kuva 
54). Alueella on sekä lehtojen- että soidensuoje-
luohjelmaan kuuluvia osa-alueita. Siitä ei tois-
taiseksi ole perustettu lakisääteistä luonnonsuo-
jelualuetta.

Suokasvillisuus on alueella rehevimmillään 
luode-kaakkosuuntaisissa notkelmissa, joissa on 
luonnontilaisia lettorämeitä, lehtokorpia ja muita 
reheviä suotyyppejä. Ravinteisia soita on aikoi-
naan raivattu pelloiksi ja ojitettu metsätalouden 
käyttöön. Valkealammen suopeltoja viljeltiin vielä 
1980-luvulla, minkä jälkeen ne ovat hoitamatto-
mina taimettuneet ja pensoittuneet. Pensoittunei-
ta suopeltoja on Valkealammen alueella runsaat 
kolme hehtaaria. 

Valkealammen alueella päätettiin palauttaa 
entistä suopeltoa takaisin letoksi Metsähallituk-
sen luontopalvelujen ja silloisen Pohjois-Karjalan 
ympäristökeskuksen yhteisen Pohjois-Karjalan 
lehdot, tikkametsät ja luonnonmetsät Life-hank-
keen yhteydessä. Suon ennallistamisen suunnitte-
lu, työn toteutus ja seuranta rahoitettiin osittain 
Life-rahoilla ja osittain Metsähallituksen luonto-
palvelujen METSO-rahoituksella. 

Ennallistettava letto

Ennallistamisen tavoitteena oli palauttaa rehevän, 
pelloksi raivatun suojuotin vesitalous, laajentaa 
lettopinta-alaa ja lisätä lettokasveille sopivaa elin-
ympäristöä (Kondelin & Eisto 2010). Koska ky-
seessä oli oletettavasti kallis työ, aloitettiin en-
nallistaminen varovasti. Alueen laajimmasta 2,3 
hehtaarin suopellosta työn alle otettiin hehtaari 
pellon eteläosasta. Pellon pohjoisosa jätettiin en-
nallistamatta. Ennallistamissuunnitelman laadin-
taa vaikeutti työn ainutlaatuisuus – kustannusten 
arviointi etukäteen oli useiden työlajien osalta lä-
hes mahdotonta. 

Ennen ennallistamista pellolla kasvoi runsaasti 
kiiltopajua erityisesti ojien varsilla (kuva 55). Sa-
rat olivat pääosin avoimia, mutta niilläkin kasvoi 
paikoin pajuja ja hieskoivun taimia matalana pu-
sikkona. Suopellon kasvillisuuden valtalajeina oli-Kuva 54. Valkealammen alue. Veden virtaussuunnat on merkitty nuolilla.
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Ennallistaminen ja sen ongelmat

Työt aloitettiin syyskuussa 2003, jolloin pellolta 
kaadettiin puusto ja raivattiin pensaikko. Puut 
(noin 25 m3) kuljetettiin polttopuuksi. Hakkuu-
tähteet, oksat ja raivatut pensaat poltettiin pel-
lolla. Marraskuussa 2003 pellolta kuorittiin kai-
vinkoneella noin 25–30 cm:n kerros maatunutta 
pintaturvetta ja sen mukana rikkakasvien sieme-
net. Koivujen ja pajujen vesomisen estämiseksi 
niiden juurakoita poistettiin myös syvemmältä. 
Samassa yhteydessä kaivinkone täytti suopellon 
ojat turpeella. 

Pintaturve ja juurakot kasattiin kahteen au-
maan. Jotta pintaturpeen kuljetus ja kasaaminen 
aumoiksi saatiin onnistumaan, jätettiin aumojen 
viereinen pintaturve kuorimatta. Aumojen turve 
ja juurakot, yhteensä noin 3 000 m3, kuljetettiin 
alueelta pois vasta, kun maa oli jäätynyt kantavak-
si helmikuussa 2004. Kuljetusta varten pellon ja 
sen länsipuolella sijaitsevan metsäautotien välille 
jäädytettiin ajoura. Turve kuljetettiin kahdelle lä-

vat – ja pohjoisosassa ovat edelleen – mesianger-
vo (Filipendula ulmaria), nurmilauha ja paikoin 
suo-orvokki (Viola palustris). Seassa kasvoi myös 
kevätleinikkiä (Ranunculus auricomus), suokelt-
toa (Crepis paludosa), huopaohdaketta (Cirsium 
helenioides), rönsyleinikkiä (Ranunculus repens), 
karhunputkea (Angelica sylvestris) sekä maitohors-
maa ja muita kulttuurinsuosijalajeja. Varsinaista 
lettolajistoa pellolta ei löytynyt.

Ympäristöstä, pellon turvelajeista (sara-brya-
lesturvetta) ja alueen topogra�asta päätellen pel-
lon paikalla on ollut erittäin edustava ja rehevä 
letto. Alkuperäisistä suotyypeistä ja kasvilajistosta 
ei ole tietoja. Ennallistamiskohteena peltohehtaa-
ri oli ihanteellinen, sillä välittömästi sen itäpuo-
lella on luonnontilaista lettorämettä, jolta vedet 
valuvat pellon kautta etelään kohti Hanhilampea 
osittain jopa norona (kuva 56).

Kuva 55. Valkealammen umpeenkasvanut pelto toukokuussa 2003, ennen kuin sitä alettiin ennallistaa letoksi. Kuva: 
Auvo Sapattinen.
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Sarkaojien täyttö onnistui pääsääntöisesti riit-
tävän hyvin (kuva 57). Ongelmakohdaksi osoit-
tautui ennallistetun ja ennallistamattoman pellon 
raja, missä sarkaojien vesiä olisi pitänyt ohjata 
paremmin ennallistetun alueen entisten sarkojen 
kohdalle. Vesi virtaa edelleen muutamin paikoin 
ennallistetun osan täytetyissä sarkaojissa. Ennal-
listamisen tulos olisi todennäköisesti parempi, 
jos täytettäviin ojiin olisi tehty lisäksi puulla vah-
vistettuja patoja. Pellolta etelään laskevaa puro-
uomaa ennallistettiin vuonna 2008, mikä on hi-
dastanut veden virtausta pois alueelta. Myös pel-
lon pohjoisosan ennallistaminen olisi suotavaa, 
jos rahoitus saadaan järjestettyä.

Ennallistamisen jälkeen

Kolmelle peltosaralle perustettiin vuonna 2002 
yhdeksän yhden neliömetrin kasvillisuuden seu-
rantaruutua, joiden putkilokasvi- ja sammallajit 
ja niiden peittävyydet määritettiin ennen ennal-
listamista vuonna 2002 ja ennallistamisen jälkeen 
vuosittain vuosina 2004–2007 (Kondelin & Eisto 
2010). Ennallistamisen jälkeen jouduttiin aluksi 
tyytymään usein sukutason määrityksiin, koska 
siementaimet sekä sammalten alkeisvarsikot ja 
hyvin pienet versot ovat hankalia määritettäviä. 

jitysalueelle. Lopuksi suopellolta kuorittiin ja kul-
jetettiin pois aumojen vieressä ollut pintaturve.

Yhden lettohehtaarin ennallistaminen mak-
soi yhteensä noin 23 000 €. Ennallistaminen oli 
mahdollista Life-rahoituksen turvin, METSO-
rahat eivät yksin olisi riittäneet. Kustannukset ja 
työajat olivat: 

 – puuston raivaus 14 htpv / 2 800 €
 – risujen poltto 20 htpv / 3 600 €
 – puuston kuljetus alueelta 160 € 
 – pintaturpeen kuorinta ja kasaus 40 h / 2 300 €
 – ajouran tamppaus ja jäädytys 1 000 €
 – turpeen kuljetus pois alueelta 10 000 €
 – läjitysalueen valmistelu 700 €
 – työnjohtokustannukset 10 htpv / 2 500 €

Pintaturpeen kuorinta onnistui pääsääntöises-
ti hyvin ja työn päätyttyä paljas turvepinta oli lä-
hes yhtenäinen. Ongelmakohtia olivat pellon hyl-
lyvä eteläreuna sekä viimeisenä käsitelty aumojen 
viereinen alue, joiden pintaturvetta ja juurakkoja 
ei pystytty poistamaan eikä sarkaojaa täyttämään 
yhtä hyvin kuin suon kantavammilta osilta, mikä 
näkyy kasvillisuudessa ja ilmakuvassa (kuva 56). 
Turpeen kuljetus pois alueelta oli kallista. Kulje-
tusmatka pellolta metsäautotielle oli lyhyt, mutta 
läjitysalueet olivat usean kilometrin päässä.

Kuva 56. Ilmakuva alueelta vuodelta 2006.

Ilmakuva 2

0 200 m

Valuma-alue

Vesien virtaussuunnat

© Metsähallitus 2012
© Suomen ympäristökeskus 201
© Maanmittauslaitos 1/MML/12

0 500 m

Natura 2000 -aluerajaus

Ennallistamisalue

12

© Metsähallitus 2013 
© Maanmittauslaitos 1/MML/13



195

Kuva 57. Pelto ennallistamisen jälkeen kesäkuussa 2004. Kuva: Ville Vuorio.

ja lettokasvit ovat palaamassa alueelle. Seuran-
ta toistettiin vuonna 2012. Ongelmakohtia ovat 
ennallistetun ja ennallistamattoman alueen raja 
(vesi virtaa edelleen ennallistetun alueen täytet-
tyjen sarkaojien kohdalla) sekä pellon eteläosan 
osin puutteellinen pintakerroksen kuorinta, mistä 
johtuen alueella on paikoin aika runsaasti letolle 
kuulumattomia rikkakasveja.

Pellon itäpuolisella luonnontilaisella letolla on 
kolme kontrolliruutua, joilta seuranta on tehty 
vuosina 2002 ja 2007. 

Ennen ennallistamista kenttäkerroksen run-
saimmat lajit seurantaruuduilla olivat mesianger-
vo, nurmirölli (Agrostis capillaris), nurmilauha ja 
kastikat. Pohjakerros oli paikoin niukka: sam-
malien yhteispeittävyys oli keskimäärin 30 % 
(vaihteluväli 0–100 %). Pintaturpeen kuorimi-
nen poisti lähes kaiken paikalla olleen kasvilli-
suuden ja ennallistamisen jälkeen kasvillisuus on 
kehittynyt paljaalle turpeelle pääasiassa muualta 
tulleista siemenistä ja itiöistä. Järviruoko ja leveä-
osmankäämi (Typha latifolia) ovat syväjuurisia la-
jeja, jotka ovat palanneet ennallistetulle alueelle 
kuoritun turpeen alla säilyneistä juurakoista. 

Ensimmäisinä vuosina ennallistamisen jälkeen 
kasvillisuuden leviäminen paljaalle turpeelle oli 
hidasta. Varsinkin kuivina kesinä kasvien itämi-
nen kovalla, kuivalla turpeella oli vähäistä, eivätkä 
monetkaan taimet ole säilyneet elossa. 

Silmämääräisen havainnoinnin perusteella ai-
dot suolajit ja erityisesti muutamat lettolajit ovat 
palanneet ennallistetulle alalle (kuva 58). Palan-
neita ja hiljalleen runsastuneita lajeja ovat mm. 
keltasara, rätvänä, lettohiirensammal (Bryum 
pseudotriquetrum), hetehiirensammal (B. weige-
lii) ja lehväsammalet (Mniaceae). Vuonna 2007, 
jolloin seuranta viimeksi toistettiin, sammalien 
yhteispeittävyys seurantaruuduilla oli keskimää-
rin 17 % (vaihteluväli 0–46 %). Suosaroista seu-
rantaruuduilla kasvoivat vuonna 2007 kelta- ja 
harmaasara (Carex canescens). Rätvänä, suohors-
ma (Epilobium palustre), korpikastikka ja korpi-
orvokki (Viola epipsila) ovat levinneet jo monil-
le ruuduille. Myös järviruoko ja järvikorte ovat 
runsastuneet. Ennallistettu alue on silmämääräi-
sen arvion mukaan pysynyt vuosina 2008–2010 
kosteana, vaikka sademäärät ovat aika ajoin olleet 
vähäisiä.

Kestää varmasti kauan, ennen kuin suurin osa 
ympäröivien luonnontilaisten soiden lajistosta le-
viää ennallistetulle letolle. Jo ensimmäisten seu-
rantavuosien perusteella vaikuttaa kuitenkin siltä, 
että ennallistamisen tavoitteet ovat toteutumassa 

Kuva 58. Ennallistettu letto heinäkuussa 2009. Kuva: Anna-Riikka Ihantola.
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lampea ympäröivät suoalueet ovat olleet pääosin 
lettorämeitä ja -korpia, vain paikoin esiintyi avoi-
mia lettoja. Kalkkipitoisuuden ja etenkin suon 
länsiosaan purkautuvien lähteiden (kuva 59) an-
sios ta suolle on kehittynyt monimuotoinen ja ar-
vokas kasvillisuus. Lammen rannalla kasvaa erit-
täin uhanalaista (EN) taarnaa Manner-Suomen 
ainoalla kasvupaikallaan. Suolla tavataan myös 
mm. erittäin uhanalaista suoneidonvaippaa, vaa-
rantuneita (VU) veripunakämmekkää (Dactylo-
rhiza incarnata ssp. cruenta), kaitakämmekkää 
(D. traunsteineri) ja röyhysaraa (Carex appropin-
quata), silmälläpidettävää (NT) hetesaraa (C. acu-
tiformis) sekä alueellisesti uhanalaista lettovillaa. 
Lettorikkoakin on suolla esiintynyt, mutta sitä 
ei ole havaittu 1980-luvun alkupuolen jälkeen. 
Sammallajistoon kuuluvat mm. silmälläpidettä-
vä pohjanhuurresammal (Palustriella decipiens) 
ja vaarantunut kiiltosirppisammal (Hamatocau-
lis vernicosus) sekä erittäin uhanalainen kalkkiläh-
desammal (Philonotis calcarea) Manner-Suomen 
eteläisimmällä kasvupaikallaan. Lettoisuuden ja 
lähteisyyden lisäksi Saarikkolammensuo on poik-
keuksellinen myös siksi, että se viettää voimak-
kaasti kohti lampea.

Saarikkolampea ympäröivän suoalueen ete-
lä- ja länsiosa ojitettiin vuonna 1970. Lajistol-
taan arvokkaan suon kuivumisesta huolestuneet 
paikalliset luonnonsuojelijat patosivat ojat suon 
arvokkaimmalla osalla, ja alueelle perustettiin 
vuonna 1972 yksityismaan luonnonsuojelualue. 
Padot eivät kuitenkaan riittäneet estämään suo-
ta kuivumasta, ja 1990-luvulle tultaessa alue oli 
jo valtaosin turvekangasta tai pitkälle edennyttä 
muuttumaa, jossa kasvoi erittäin tiheä puusto. 
Avointa tai harvapuustoista lettoa oli jäljellä lä-
hinnä kapealla kaistaleella lammen rannassa. Pää-
osa suosta, mukaan lukien aiemmin perustettu 
yksityinen suojelualue, hankittiin valtiolle luon-
nonsuojelualueeksi vuonna 1998. Etelä-Savon 
ympäristökeskus aloitti ennallistamissuunnitel-
man tekoon tähtäävät maastotyöt vuonna 1994 
ja suunnitelma valmistui vuonna 1997 (Laitinen 
1997).

13.3 Letto- ja lähdelajisto  
ennallistetulla suolla: Joroisten 
Saarikkolammensuo

Tuula Kurikka ja Jari Ilmonen

Suon kuvaus ja historia

Saarikkolammensuo sijaitsee Joroisissa, Etelä-Sa-
vossa Tervaruukinsalon monimuotoisella ja ar-
vokkaalla harjualueella (Natura-alue FI0500023). 
Alueen kallioperässä esiintyy paikoin karbonaat-
ti- ja dolomiittikalkkilinssejä, ja alueella tavataan 
kalkinsuosija- ja kalkinvaatijalajeja. Saarikkolam-
men pohjaan on vuosisatojen kuluessa kerrostu-
nut pohjavesien kuljettamaa kalkkiliejua ja järven 
vesi on lievästi emäksistä. Alun perin Saarikko-

Kuva 59. Saarikkolammensuon ennallistamistoimenpiteet. 
Lähteisiä alueita on suon itä- ja länsiosassa.
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ja lammikoita lähdeveden levitessä suon pinnal-
le (kuva 61A). Parin vuoden kuluessa lammikot 
vähitellen kutistuivat, kun vesi löysi vanhat läh-
depurouomat (kuva 61B).

Lähes kaikki suon ennallistamisen kustan-
nukset katettiin puunmyyntituloilla. Järeämmän 
puun lisäksi suolta kertyi runsaasti hakepuuta 
myytäväksi. Metsurityöaikaa kohteella kului kah-
tena vuonna yhteensä noin neljän työkuukauden 
verran. Järeän puuston kaatamiseen motolla ku-
lui yhteensä muutama päivä. Kaadetun puuston 
lähikuljetus vei aikaa yhteensä lähes kuukauden, 
koska kuljetettavaa – erityisesti hakepuuta – ker-
tyi paljon ja koska hyllyvällä suolla ei voinut kul-
jettaa täysiä kuormia. Ojien tukkiminen kaivin-
konetyönä vei yhteensä vajaan viikon.

Ennallistaminen

Noin 26 ha:n laajuinen alue Saarikkolammen 
ympärillä siirtyi Metsähallituksen hallintaan 
vuonna 2000, minkä jälkeen Metsähallitus aloit-
ti suon ennallistamisen. Tällöin päätettiin ennal-
listaa myös alueella esiintyvät useat lähteet, joi-
den purkautumispaikkoja oli runsaasti ojissakin. 
Suunnitelmaa tarkennettiin käyttämällä ennen 
ojitusta otettuja ilmakuvia sekä Metsähallituk-
sessa jo kertyneitä ennallistamiskokemuksia.

Suo ennallistettiin kahdessa vaiheessa vuosi-
na 2000 ja 2001. Työ aloitettiin suon itäosasta. 
Aluksi syksyllä 2000 metsurit raivasivat ojalinjo-
jen sekä sarkojen nuoren puuston, sen jälkeen ojat 
tukittiin kaivinkonetyönä (kuva 59). Lopuksi jä-
reämpi puusto hakattiin saroilta koneellisesti jou-
lukuussa. Suo ei jäätynyt työmaan aikana, mutta 
pahoilta koneiden urajäljiltä kuitenkin vältyttiin. 
Vesi nousi heti joulukuussa 2000 suon pintaan 
kaakkoisosassa, jossa on itäpuolen ainoa lähteik-
köinen alue. 

Seuraavana keväänä suon kaakkoisosa, samoin 
kuin lammen rannat, olivat hyvin märkiä, mutta 
vetisyys tasaantui kesän mittaan. Näillä alueilla 
havaittiin heti ensimmäisenä kesänä rätvänän ja 
ojakellukan (Geum rivale) runsastuminen. Keski-
osassa vettyminen ei kuitenkaan levinnyt ojalin-
jojen ulkopuolelle ja koivu alkoi vesoa voimak-
kaasti.

Suon länsiosa oli vaikeampi ennallistaa: siellä 
on runsaasti lähteitä, joten suo pysyy talvisinkin 
sulana. Alikasvospuusto poistettiin metsuri- ja ko-
netyönä syksyllä 2001, sarkavälien järeä puusto 
hakattiin helmi-maaliskuussa 2002 metsurityönä. 
Lokakuussa 2001, ennen järeän puuston hakkaa-
mista, ojat tukittiin kaivinkoneella, mutta ojissa 
sijaitsevat lähteiden purkautumiskohdat jätettiin 
tukkimatta. Työkoneet upposivat paikoin märim-
missä kohdissa pehmeään turpeeseen ja jättivät 
jälkeensä syvät urat. Kaikkia lammen rannan tun-
tumassa sijaitsevia ojia ei voitu tukkia, koska siel-
lä kaivinkone ei olisi pysynyt pinnalla. Kohteen 
märkyyden ja runsaan lähteisyyden huo mioon 
ottaen maastovauriot ja koneiden urat jäivät silti 
vähäisiksi.

Runsaslähteinen alue Saarikonharjun juurella, 
suon lounaisosassa, alkoi vettyä voimakkaasti he-
ti ojien tukkimisen jälkeen (kuva 60). Lähteiden 
purkautumiskohtien ympärille muodostui laajo-

Kuva 60. Saarikkolammensuo ennallistamisen jälkeen. Ilmakuva on otettu 
kesäkuussa 2006.
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Ennallistamisen vaikutukset letto- ja  
lähdekasvillisuuteen

Suon kasvillisuuden muutoksia on seurattu nel-
jällä lammen rannasta suon halki kulkevalla lin-
jalla, joiden varrelle on sijoitettu tasavälein koe-
aloja. Seurannat on tehty ennen ennallistamista 
ja ennallistamisen jälkeen vuosina 2002, 2003 ja 
2004. Uhanalaisten kasvien esiintymiä on samoin 
seurattu ennen ja jälkeen ennallistamisen (Vauh-
konen 2000, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007).

Seurantaruutujen aineistoa ei ole toistaiseksi 
analysoitu, mutta silmämääräisesti suosammalten 
ja monien lettolajien, esimerkiksi lettovillan ja 
röyhysaran, runsaus on lisääntynyt. Taarnakas-
vustokin on ennallaan, joskin sen fertiilien yksi-
löiden määrä vaihtelee vuosittain voimakkaasti.

Länsiosan täytettyyn ojaan syntyneessä uudes-
sa lähdenorossa silmälläpidettävän pohjanhuur-
resammalen kasvustot ovat runsastuneet voimak-
kaasti muiden lähdesammalten (mm. hetehiiren-
sammal) ohella vuoden 2001 jälkeen (kuva 62), ja 
läntisessä korpilaiteessa vaarantuneen harsosam-
malen kasvustot voivat hyvin (Ilmonen, julkai-
sematon).

Kuva 61. Länsiosan ennallistamisalueen ojassa sijaitseva lähde 26.5.2003, vuosi ennallistamisen jälkeen (A) ja 16.5.2010, 
kahdeksan vuotta ennallistamisen jälkeen (B). Kuvat: Jari Ilmonen.

Kuva 62. Täytettyyn ojaan ennallistamisen jälkeen synty-
neessä lähdenorossa lähdesammalet alkoivat elpyä nope-
asti. Kahdeksan vuotta ennallistamisen jälkeen valtalajina 
oli kuvassa vihreänä näkyvä korpilehväsammal (Plagiom-
nium ellipticum), seassa kasvoi runsaana myös punaista 
hetehiirensammalta sekä niukempana pohjanhuurresam-
malta. Kuva: Jari Ilmonen 2010.

BA
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nypus varius -surviaissääski, runsastuivat räjähdys-
mäisesti. Lähdelajien osuuden taantuminen oli 
havaittavissa vielä vuonna 2005, mutta vuonna 
2010 lähdelajien osuus koko yhteisöistä oli lä-
hempänä alkutilaa (kuva 63) ja pintavesilajit oli-
vat taantuneet.

Ennallistaminen aiheutti lähteiden kannalta 
voimakkaita ympäristömuutoksia: ennen kaikkea 
veden laadun muutoksia, mutta myös valoisuus 
lisääntyi. Sekä ojissa oleviin että luonnontilaisiin 
lähteisiin tuli huomattavasti kiintoaineita, mikä 
johti mm. veden humuksisuuden ja kemiallisen 
hapenkulutuksen kasvamiseen ja sen seuraukse-
na veden happipitoisuuden voimakkaaseen las-
kuun sekä metallien pitoisuuksien kasvuun ennal-
listamista seuraavan vuoden aikana. Muutokset 
lammen veden laadussa olivat samansuuntaisia, 
mutta vähäisempiä. Tämä fysikaalis-kemiallinen 
stressi oli syynä pohjaeläinyhteisöjen muutoksiin. 
Lisäksi ensimmäisen vuoden aikana suolle syn-
tyneissä lammikoissa lisääntyneet pintavesilajit 
voivat levittäytyä tehokkaasti myös ennallistamis-
alueen lähteisiin muuttaen lajiston runsaussuh-
teita. Saarikkolammensuolla lähteiköt ovat lähek-
käin ja mahdollisesti osin maanalaisessa yhteydes-
sä, minkä vuoksi voimakkaita muutoksia tapahtui 
myös ennallistamisalueen luonnontilaisen kaltai-
sissa lähteissä. Yhteisömuutokset olivat kuitenkin 
vähäisiä kontrollialueella Lounais-Suomessa, mis-
tä voidaan päätellä yhteisömuutosten johtuneen 
ennallistamisesta. Tulevien seurantahankkeiden 

Ennallistamisen vaikutukset lähteikköjen 
pohjaeläimiin

Ennallistamisen lähteikköjen pohjaeläinyhteisöi-
hin kohdistuvien vaikutusten seuraamiseksi länsi-
osan lähdepurkaumissa tehtiin pohjaeläinselvitys 
vuonna 2001, ennen ennallistamista, ja ennallis-
tamisen vaikutuksia on seurattu vuosina 2003, 
2005 ja 2010 (Ilmonen ym. 2006, Ilmonen ym. 
2013). Pohjaeläinseuranta on tehty vakioidulla 
menetelmällä, ja Saarikkolammensuon ennallis-
tamisalueen ojiin purkautuvien ja luonnontilaisen 
kaltaisten lähteiden lisäksi samaan aikaan ja sa-
malla menetelmällä on seurattu neljää luonnon-
tilaisen kaltaista lähteikköä Lounais-Suomessa. 
Pohjaeläinten näytteenottopaikoilta ja itse lam-
mesta otettiin vesinäytteet ennen ennallistamista, 
ja veden laatua (pH, sähkönjohtokyky) ja läm-
pötilaa on seurattu myös ennallistamisen jälkeen 
maastokäyntien yhteydessä. Saarikkolammen-
suon pohjaeläinseuranta on tiettävästi maailman 
ensimmäinen lähteissä tehty toistettu ja kontrol-
loitu ennen-jälkeen-seuranta. 

Ennen ennallistamista pohjaeläinyhteisöt oli-
vat keskenään samankaltaiset Saarikkolammen-
suon ojalähteissä ja luonnontilaisen kaltaisissa 
lähteissä. Kaikissa oli luonnontilaisille lähtei-
köille tyypillistä lajistoa. Ennallistamisen jälkeen 
lähdelajit, esim. lähdekorri (Nemurella pictetii), 
taantuivat lähes kaikissa alueen lähteissä ja eräät 
pintavesille tyypillisemmät lajit, kuten Psectrota-

Kuva 63. Lähdelajien osuus kokonaisyksilömäärästä Saarikkolammensuon ennallistamisalueen luonnontilaisen kaltaisissa 
lähteissä (n = 4) ja ojalähteissä (n = 6), joiden vierestä ojat tukittiin. Kuvassa esitetään havainnot (ympyrät) sekä vuosittaiset 
keskiarvot (viiva) seurantavuosina 2001, ennen ennallistamista, ja ennallistamisen jälkeisinä vuosina 2003, 2005 ja 2010.
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Monet lettojen putkilokasvi- ja sammallajit, 
samoin kuin vähemmän vaatelias suokasvillisuus, 
näyttävät runsastuneen ennallistamisen jälkeen.

Lähteikköjen pohjaeläinten kannalta Saarik-
kolammensuon tapaus on varoittava esimerkki 
voimakkaiden ennallistamistoimien aiheuttamis-
ta riskeistä. Ennallistamisen seurauksena syntyvä 
vesistökuormitus on vakava haittatekijä lähteik-
köjen lähiympäristössä toimittaessa. Äkillistä ja 
voimakasta ennallistamista ei siten voida suosi-
tella sellaisten lähteiden läheisyydessä, joissa elää 
harvinaisia ja vaateliaita lähdelajeja, vaan veden 
pintaa on suositeltavampaa nostaa vähän kerral-
laan. Perusteellinen lajistoselvitys olisi syytä tehdä 
aina ennen ennallistamista, jottei harvinaisten tai 
uhanalaisten lähdelajien esiintymistä vaaranne-
ta. Toisaalta seuranta osoittaa myös lähteikköjen 
pohjaeläinyhteisöjen toipumiskykyä. On ilmeis-
tä, että Saarikkolammensuon lähteikköjen pohja-
eläinyhteisöt olivat ennallistamiseen mennessä 
palautuneet vuoden 1970 ojituksesta luonnon-
tilaisten lähteikköjen kaltaisiksi, ja vuoteen 2010 
mennessä ne ovat alkaneet palautua vuoden 2001 
tilanteen suuntaan.

kannalta tärkeä havainto olikin se, että vaikutus-
ten havaitsemiseksi käsittelemättömiä ja aidosti 
riippumattomia kontrollikohteita on oltava riit-
tävän kaukana ennallistamisalueelta. Ilman en-
nallistamisalueen ulkopuolisia kontrollikohtei-
ta vaikutuksia ei olisi voitu erottaa luontaisesta 
vaihtelusta.

Johtopäätökset

Suon ennallistamisen näkökulmasta Saarikko-
lammensuon ennallistaminen on onnistunut 
kohtuullisen hyvin. Ennallistetulla suolla tehtiin 
hoitoseuranta kesäkuussa 2010, jolloin ensim-
mäisistä toimenpiteistä oli kulunut 10 vuotta. 
Suon vesitalouden arvioitiin ennallistuneen län-
siosassa keskimäärin hyvin, mutta itäosa ei ole 
vettynyt riittävästi: vesi ei ole levinnyt ojalinjoilta 
tasaisesti saroille. Ilmeisesti suon voimakas kal-
tevuus osin estää veden tasaisen leviämisen. Tie-
dossa olevin korjaustoimenpitein ei tilannetta voi 
kuitenkaan auttaa. Kuivemmiksi jääneillä osilla 
koivun vesominen on ollut voimakasta ja vesak-
koa tulee jatkossa raivata.
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Suon kasvillisuusmuutosten seuraamiseksi en-
nallistamisen jälkeen perustettiin suon keskiosien 
poikki kulkeva seurantalinja kesällä 1995. Linjal-
la on tutkimuspisteitä kymmenen metrin välein. 
Tutkimuspisteillä on 0,5 x 0,5 m seurantaruutu-
ja siten, että jokaisella pisteellä ovat edustettui-
na kaikki suopinnan tasot (jos paikalla on sekä 
mätäs-, väli- että rimpipintaa, pisteellä on kolme 
seurantaruutua). Yhteensä seurantaruutuja on 77, 
näistä 64 on ns. normaaliruutuja ja 13 edustaa ns. 
tuhoaluetta, eli ennallistamisessa rikottua pintaa.

Kasvillisuusseuranta toistettiin kesällä 2005 
ja syksyllä 2010. Lähes kaikki seurantaruutujen 
merkkikepit löytyivät vielä vuonna 2005, mutta 
vuonna 2010 erityisesti linjan alkupäässä ennallis-
tamisalueen ulkopuolella olevalla märällä rimpi-
pinnalla osa merkeistä oli hävinnyt. Vuonna 2010 
seuranta toistettiin vain niillä 52 ruudulla, joiden 
sijainnista oltiin varmoja. Kuvissa, joissa vertail-
laan kaikkia kolmea seurantakertaa, on mukana 
kunkin vuoden 52 ruutua. Lajitaulukoissa, joissa 
on vertailtu vuosien 1995 ja 2005 tuloksia, ruu-
tuja on 64 + 13. Vuonna 2010 arvioitiin myö-
häisen ajankohdan vuoksi vain pohjakerroksen 
lajien peittävyys. 

13.4 Kasvillisuuden kehitys ilman 
pintavalleja ennallistetulla letolla: 
Kiimingin Vehmaansuo

Sakari Rehell

Kiimingin Vehmaansuo on noin 12 hehtaarin 
laajuinen, voimakkaasti kalkkivaikutteinen let-
tosuo, joka kuuluu erillisenä osana Kiimingin 
letto alueen suojelukokonaisuuteen. Se on keski-
osistaan ruoppaista rimpilettoa, reunamilla on 
lettorämeitä ja kankaan reunoilla letto- ja lehto-
korpia. Suon länsi- ja keskiosat ojitettiin noin 
vuonna 1990. Pian tämän jälkeen suo hankittiin 
valtiolle suojelutarkoituksiin. 

Suon ennallistaminen aloitettiin vuonna 
1992, kun ojiin rakennettiin muutamia lauta-
patoja. Lautapadot osoittautuivat kuitenkin riit-
tämättömiksi ja ennallistamista jatkettiin tukki-
malla ojia konetyönä vuonna 1994 (kuva 64). 
Ojamaat siirrettiin penkoilta takaisin ojiin. Kos-
ka ennallistaminen aloitettiin pian ojien kaiva-
misen jälkeen, ei suon kasvillisuus ollut ehtinyt 
paljon muuttua ennen ennallistamistoimien to-
teuttamista. 

Kuva 64. Vehmaansuolla tehdyt ennallistamistoimenpiteet.
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met näyttävät leviävän melko voimakkaasti (kuva 
65). Kasvillisuuden seurantalinjalla voimakkaasti 
taimettuneita aloja ei ole, mutta seurantaruutu-
jen kasvillisuusmuutosten perusteella suolla on 
tapahtunut selvää muutosta kuivempaan suun-
taan kaikilla pinnoilla (kuvat 66 ja 67). Rimpi-
pintojen avoimet ruoppapinnat ovat vähentyneet 

Täytetyt ojat peittyivät kasvillisuudella varsin 
nopeasti ja maisemallisesti suo näyttää jo jokseen-
kin luonnontilaiselta. Monin paikoin, etenkin 
suon länsiosissa, vanhat ojauomat kuitenkin erot-
tuvat ympäristöään alemmaksi jääneinä saraisina 
uomina, jotka johtavat vettä pois suolta. Niiden 
ympärillä mätäspinnan kasvillisuus ja puuntai-

Kuva 66. Pohjakerroksen lajiryhmien (lettojen ruskosammalet, rahkasammalet sekä met-
säsammalet + jäkälät) peittävyydet Vehmaansuon seurantaruuduilla vuosina 1995, 2005 
ja 2010.
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Kuva 65. Vehmaansuo ennen ojitusta vuonna 1960 (A) ja 13 vuotta ennallistamisen jälkeen vuonna 2007 (B).
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makkaasti. Lettojen välipintojen tyypilliset leh-
tisammalet (lettoväkäsammal ja lettosirppisam-
mal) ovat yleisesti vähentyneet, vaikka yksittäisillä 
ruuduilla on saattanut tapahtua runsastumistakin 
esimerkiksi ruoppapinnan kustannuksella. Mä-
rempien lettojen lettolierosammal on hävinnyt 
useimmilta välipintakasvupaikoiltaan, mutta se 
on myös levinnyt joillekin aiemmille ruoppapin-
noille.

Muutokset ovat selviä myös rimpipinnoilla. 
Rahkasammalet, heterahkasammal ja paikoin 
jopa ruskorahkasammal, ovat levinneet rimpi-
pinnoille. Myös välipintojen lettoväkäsammal ja 
lettosirppisammal ovat levinneet ruoppapinnoil-
le. Märempiä oloja suosiva lettolierosammal on 
puolestaan hävinnyt kokonaan useilta ruuduilta. 

Vuoden 2010 tuloksia ei ole tarkasteltu tau-
lukossa 4, mutta tehtyjen havaintojen mukaan 
sama kehitys näyttää jatkuvan, erityisesti hete-
rahkasammalkasvustot laajenevat ja Scorpidium-
lajit häviävät. Kenttäkerroksesta vuonna 2010 
muistiinmerkityt havainnot viittaavat siihen, et-
tä varpujen ja taimien määrä olisi edelleen lisään-
tymässä ja sarojen ja esimerkiksi raatteen määrä 
pienenemässä.

erittäin voimakkaasti, mikä näkyy pohjakerrok-
sen kasvillisuuden kokonaispeittävyyden kasvuna. 
Mätäs- ja välipinnan rahkasammalet ovat levin-
neet voimakkaasti väli- ja rimpipinnoille. Letto-
jen väli-rimpipinnan ruskosammalten peittävyys 
on vähentynyt välipinnoilla mutta osin kasvanut 
entisillä märimmillä ruoppapinnoilla. Mätäspin-
noilla muutokset olivat selvästi vähäisempiä kuin 
väli- ja rimpipinnoilla, mutta kuivien pintojen 
lehtisammalet (seinäsammal, suonihuopasammal 
Aulacomnium palustre) ja jäkälät olivat levinneet 
jossain määrin mätäspinnoille rahkasammalten 
kustannuksella.

Yksittäisten lajien muutoksia niillä seuran-
taruuduilla, joilla suon pintaa ei rikottu ennal-
listamisen yhteydessä, on vertailtu kattavimmin 
vuosien 1995 ja 2005 välillä (taulukko 4). Mätäs-
pintaruuduilla muutokset jäivät vähäisimmiksi. 
Selvimmin runsastuneita lajeja olivat kuiviin oloi-
hin sopeutuneet ”metsälajit”, kuten seinäsammal 
ja kanerva. Mätäspintojen ruskorahkasammal on 
paikoin lievästi taantunut. 

Välipinnoilla tapahtuneen voimakkaan muu-
toksen suurin yksittäinen syy on heterahkasam-
mal, joka on tullut uutena lajina yli puolelle tut-
kituista välipintaruuduista ja runsastunut voi-

Kuva 67. Pohjakerroksen lajiryhmien (lettojen ruskosam-
malet, rahkasammalet, metsäsammalet + jäkälät) peittä-
vyydet ennallistamisen jälkeen rimpipinnoilla, välipinnoilla 
ja mätäspinnoilla vuosina 1995, 2005 ja 2010.
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Suon alueellisesti uhanalaisista sammalista 
ruuduille osui mustapääsammal (Catoscopium 
nig ritum), lettokilpisammal ja matosammal. 
Näis tä mustapääsammal kasvoi edelleen suon 
keskiosan avoimena säilyneellä, ojitusalueen ul-
kopuolisella ruoppapinnalla. Lettokilpisammal 
oli vähentynyt voimakkaasti. Ensimmäisellä tut-
kimuskerralla 1995 sitä havaittiin seitsemällä ruu-
dulla (peittävyydet 0,5–15 %). Vuonna 2005 laji 
tavattiin hyvin niukkana kahdella paikalla ja 2010 
hyvin niukkana yhdellä paikalla suon keskiosassa. 
Matosammal tavattiin 1995 kahdella vierekkäi-
sellä väli- ja rimpipintaruudulla hyvin niukka-
na, ja se tavattiin niukkana vielä 2005, mutta ei 
enää 2010.

Niilläkään ruuduilla, joilla sukkessio on lähte-
nyt liikkeelle ojauoman lähellä rikotusta turpees-
ta, ei vaativin märkäpintojen lettolajisto näytä 
menestyneen (taulukko 5). Heterahkasammal on 
se pohjakerroksen laji, joka useimmin on peittä-
nyt paljaan turpeen. Joillakin paikoilla myös esi-
merkiksi rämekarhunsammal (Polytrichum stric-
tum), kultasirppisammal, lettoväkäsammal, let-
tosirppisammal sekä kuivimmilla paikoilla myös 
seinäsammal ovat voineet levitä paljaalle turpeel-
le. Kenttäkerroksessa monet ympäristön tavalliset 
lajit ovat tulleet paljaalle turpeelle, puuntaimet ja 
tällaisella letolla yleensä hyvin niukka tupasvilla 
keskittyvät selvimmin juuri tällaisille paikoille.

Taulukko 4. Eräiden sammallajien runsauden muutokset vuosien 1995 ja 2005 välillä niillä seurantaruuduilla, joilla suon pintaa ei 
rikottu ennallistamisen yhteydessä. Numerot viittaavat siihen, kuinka monella kunkin pinnan ruuduista minkinlainen muutos on 
havaittu. (++ = laji ilmestynyt ja runsastunut selvästi, + = laji runsastunut selvästi, +/- = ei kovin selvää muutosta, - = laji vähentynyt 
selvästi, -- = laji ollut runsas, mutta hävinnyt tai lähes hävinnyt) (subjektiivinen arvio).

Taulukko 5. Eräiden sammallajien runsauden muutokset vuosien 1995 ja 2005 välillä niillä seurantaruuduilla, joilla suon pintaa on 
rikottu ennallistamisen yhteydessä.

Mätäspintavaltaiset ruudut 
(22 kpl)

Välipintavaltaiset ruudut 
(25 kpl)

Rimpipintavaltaiset ruudut 
(17 kpl)

++ + +/- - -- ++ + +/- - -- ++ + +/- - --

Lettoväkäsammal 3 5 4 7 4 2 3 4

Kultasirppisammal 3 2 6 1 4 2

Seinäsammal 2 2 6 1 1

Rämekarhunsammal 3 3

Lettosirppisammal 1 3 6 4 4 3 3 3

Lettolierosammal 1 2 4 2 2 6 2 5

Ruskorahkasammal 9 3 1 1 2 1 2 1

Heterahkasammal 1 11 13 4 3 1 2

Kultasammal 2 3 2 1 1

Mätäspintavaltaiset ruudut 
(7 kpl)

Välipintavaltaiset ruudut 
(3 kpl)

Rimpipintavaltaiset ruudut 
(3 kpl)

++ + +/- - -- ++ + +/- - -- ++ + +/- - --

Lettoväkäsammal 1 1 1 1

Kultasirppisammal 1 1 1 1

Seinäsammal 1 1

Rämekarhunsammal 2 2 1

Lettosirppisammal 1 1 1

Lettolierosammal 1 1

Ruskorahkasammal 3 1 1

Heterahkasammal 2 2 2 2

Kultasammal 1 1
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vuoden 2005 jälkeenkin hyvin selvänä, rimpipin-
noilla jopa kiihtyen. Suon kasvillisuudeltaan ar-
vokkain osa, keskiosan ruopparimpiletto on kui-
tenkin jäänyt pääosin ojitusalueen ulkopuolelle ja 
siellä kasvillisuusmuutokset näyttävät vähäisem-
miltä kuin muualla. Sinne keskittyykin nykyisin 
suon märimpiä lettopintoja vaativa lajisto, joka 
lettorämeellä näyttää taantuvan. 

Vehmaansuolla on tarpeen selvittää, miten 
täytettyihin ojauomiin voidaan vielä tehdä riit-
tävät padot ja pintavallit, jotka pidättäisivät ve-
den tehokkaammin suolla ja levittäisivät vettä 
laajemmalle. 

Todennäköisimpänä syynä havaituille kasvil-
lisuusmuutoksille voidaan pitää sitä, että ojien 
tukkiminen ei ole täysin pystynyt estämään vesien 
virtausta ojien paikalla. Ojat ovat ympäristöään 
alempana olevia uomia, joissa ei ole pintavalleja 
tai muita kynnyksiä, jotka patoaisivat vettä (kuva 
68). Suon vedenpinta on asettunut ilmeisen pysy-
västi jonkin verran alkuperäistä alemmalle tasol-
le, ja ojien välit ovat jääneet suurelta osin veden 
virtauksen ulkopuolelle. Voimakkaimmin näyt-
tää muuttuneen suon luoteispuoliskon lettoräme-
alue, jonka läpi ojat on vedetty virtaamaan kohti 
luodetta. Muutoskehitys näyttää jatkuneen vielä 

Kuva 68. Vehmaansuolla oleva tukittu oja 16 vuotta tukkimisen jälkeen. Kuva: Ulla Ahola, syyskuu 2010.
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Luontoarvoja osoittavista lajeista (Ulvinen ym. 
2002) suolla kasvavat lettokuirisammal (Callier-
gon richardsonii), hetekuirisammal, lettoväkäsam-
mal, lettorahkasammal ja heterahkasammal. On 
kuitenkin huomattava, että erityisen paljon kalk-
kia vaativat lajit, esim. matokuirisammal, letto-
hammassammal tai lettosiipisammal, puuttuvat 
kokonaan, ja keskivaateliaita lajeja, kuten kulta-
sammalta ja lettokilpisammalta, löytyy vain vä-
hän.

Suon ennallistaminen aloitettiin vuonna 
1994, kun Helsingin yliopiston opiskelijoita 
Hyytiälän metsäasemalta houkuteltiin talkoo-
töihin, tukkimaan ojia käsityönä ja raivaamaan 
vesakkoa. Suon pohjoisreunaa kiertävään ojaan 
ei tässä vaiheessa tehty patoja; luonnontilaistetun 
leton ja metsäojitusalueen arveltiin voivan elää 
sopuisaa rinnakkaiseloa. 

Alueen kaltevuus on vähäinen lounaisnurkan 
lähdetihkuisia osia lukuun ottamatta ja valuma-
alue on suuri suhteessa suon pinta-alaan (kuva 
69). Sateiden tultua ojitusalue tulvi ennallistami-
sen jälkeen, joten lähtöuoman patoa jouduttiin 
madaltamaan. Alueen yläosissa, ylimmän padon 

13.5 Leton ennallistaminen: Oriveden 
Huppionvuori

Tapani Sallantaus ja Harri Vasander

Oriveden keskustan lounaispuolella, vajaa kilo-
metri Huppionvuorelta luoteeseen, suurjännite-
linjan alla, on Huppionvuoren letoksi kutsuttu 
suo (kuva 69), joka tunnetaan arvokkaasta letto-
kasvillisuudestaan. Kun suo 1960-luvulla ojitet-
tiin, eteläinen ja lounaisnurkan oja jäivät toden-
näköisesti sähkölinjan vuoksi hieman normaalia 
kauemmaksi kivennäismaan reunasta. Kun juuri 
tuolle alueelle tihkuu kalkkipitoisia pohjavesiä 
ja sähkölinjan puusto raivataan säännöllisesti, 
on pienelle alueelle jäänyt merkittävää lettolajis-
toa. Suolla kasvavat mm. keltasara ja hernesara 
(Carex viridula) sekä näiden risteymä, äimäsara 
(C. dioica), runsaasti lettovillaa, vilukko, sykerö-
piippo (Luzula sudetica) ja villapääluikka. Myös 
sammallajisto on edustava: alueellisesti uhanalai-
sia lajeja ovat mm. lettokilpisammal, rassisammal, 
punasirppisammal (Warnstor�a sarmentosa), letto-
lierosammal, lettosirppisammal ja kultasammal. 

Kuva 69. Huppionvuoren letto (keltaisella) valuma-alueineen. Vesien pääasialliset tulevat purkukohdat ja lähtevä uoma 
on merkitty nuolin. Vuonna 1999 tehtyjen patojen paikat on merkitty punaisella.

Huppiovuoren letto

Valuma-alue

Pato

Veden virtaussuunta

0 200 m
Kartta 1

© Metsähallitus 2013
© Maanmittauslaitos 1/MML/13



207

saraista ja luhtaista sarakorpea (kuva 71). Suon 
niukasta kaltevuudesta johtuen vesakoituminen 
on pysynyt kurissa ja vedenpinnan nouseminen 
on harventanut puustoa. Aluskasvillisuudessa 
esiintyy runsaana korpikastikkaa, mätässaratup-
paita (Carex cespitosa), samoin pitkäpääsaraa (C. 
elongata), pullosaraa ja luhtavillaa. Suoruohois-
ta tavataan mm. kurjenjalka, rentukka (Caltha 
palustris), suo-orvokki, terttualpi (Lysimachia 
thyrsi�ora), ranta-alpi (L. vulgaris), ojakellukka, 
luhtakuusio (Pedicularis palustris), luhtamatara 
(Galium uliginosum), mesiangervo ja lehtovir-
majuuri (Valeriana sambucifolia). 

Sammallajisto on luhtaiselle ruohoiselle kor-
velle tyypillistä: luhtakuirisammal on runsas, sa-
moin kiiltolehväsammal (Pseudobryum cinclidi-

kohdalla sähkölinjan alla, ennallistamisen hyvät 
vaikutukset näkyivät nopeasti. Ojan pää keräsi 
tehokkaasti vesiä lähdetihkuista, ja kun se tukit-
tiin padolla sekä ohjattiin vedet kuivahtaneelle 
lettopinnalle, elpyi kituva lettokasvillisuus hyvin 
pian. Esimerkiksi lettolierosammal, jota oli löy-
detty aiemmin vain muutama kituva verso, röy-
hähti kasvuun runsaan kymmenen neliömetrin 
alalla, seuralaisinaan mm. rimpisirppisammal ja 
lettoväkäsammal. Myös reunavaikutteiset lajit, 
kuten rassisammal, levisivät laajemmalle. Vastaa-
vasti kuivahkon kalkkipitoisen maan lajit taan-
tuivat, esimerkkinä niittyhavusammal (�uidium 
recognitum). Putkilokasveista keltasara ja villapää-
luikka näyttivät elpyvän nopeimmin (kuva 70).

Maanomistajan, Oriveden seurakunnan, kans-
sa sovittiin koko suokuvion, (noin 1,3 hehtaaria, 
kuvassa 70 keltaisella) ennallistamisesta. Ennallis-
tamisen yhteydessä hakattiin melko järeä, koivu-
valtainen puusto pääosin pois. Aluskasvillisuus oli 
hyvin niukkaa – ruohoturvekankaan lajistoa oli 
siellä täällä. Etenkään sammalet eivät viihtyneet 
runsaasta lehtikarikkeesta johtuen. Pääosalla suo-
altaasta alkuperäisen suotyypin arveltiin olleen pi-
kemminkin ruohoista sarakorpea tai lehtokorpea 
kuin lettoa. Puuston poistoa seuraavana kesänä 
tehtiin lisää patoja, joiden avulla luoteisosan pää-
asiallinen tulouoma (kuva 69) alkoi vettää aiem-
min kokonaan ojien ympäröimää suon keskustaa. 

Kasvillisuus reagoi nopeasti, osin hakkuun 
tuomaan valoisuuteen, osin vettymiseen. Koh-
teelle jätettiin melko paljon pientä puuta ja muu-
tamia suuria koivujakin, sillä tavoitteena oli pa-
lauttaa nevakorville ominainen puustoisten osien 
ja aukkopaikkojen mosaiikkimaisuus. 

Valitettavasti käsintehdyt padot pettivät yk-
si toisensa jälkeen ja suo kuivui jälleen. Vuonna 
1999 sähkölinjan alla oli niin tiheä vesakko, et-
tä suon vaaitus, jota suunniteltiin ennallistamis-
toimien optimaaliseksi kohdentamiseksi, ei olisi 
onnistunut ilman raivausta.

Tuolloin tehtiin Ålandsbankenin luontorahas-
tolle raha-anomus suon koneelliseksi ennallista-
miseksi. Raha myönnettiin yliopistolle ja kaivuri 
kävi patoamassa ojastoa kesällä 1999. Myös ve-
sakkoa raivattiin.

Kohteen ennallistamisesta on kulunut sen ver-
ran aikaa, että ennallistamisen vaikutuksista voi-
daan tehdä johtopäätöksiä. Eniten muuttunut, 
aikanaan ojien kokonaan ympäröimän alueen 
kasvillisuus on nykyisellään suurruohoista, suur-

Kuva 70. Keltasara ja villapääluikka hyötyivät selvimmin ennallistamisesta 
suon vain vähän muuttuneella reunaosalla, joka on lisäksi pysynyt avoimena 
sähkölinjan ansiosta. Kuva: Tapani Sallantaus 2010.
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malta, luhtakuirisammalta, metsäkamppisam-
malta, kampasammalta ja luhtakorven rahka-
sammalia. Vastaavia havaintoja on Hollannista, 
missä ilmaperäisen rehevöittävän kuormituksen 
ja happaman laskeuman seurauksena lettosam-
malet ovat korvautuneet em. lajeilla (Kooijman 
1992, 1993).

Suon valumaveden orgaanisen aineksen pitoi-
suus (CODMn) oli korkeimmillaan kesällä 2000 
noin kaksinkertainen nykyiseen verrattuna, mut-
ta se on edelleen selvästi korkeampi kuin vastaa-
vien luonnontilaisten tai metsäojitettujen soiden 
valumavesissä. Tämä alentaa veden pH-arvoa ja 
huuhtoo jossain määrin myös suon kalsiumvaroja 
(taulukko 6). Lähtevän veden kalsiumpitoisuudet 
ovat edelleen hieman korkeampia kuin tulevien 
vesien. Typen tai fosforin pitoisuudet sen sijaan 
eivät ole enää juuri koholla. Esimerkiksi koko-
naisfosforin pitoisuus lähenteli 100 µg/l kesällä 
2000, vuosina 2010–2011 pitoisuudet olivat alle 
20 µg/l.

Johtopäätöksenä voidaan todeta, että ennal-
listaminen on onnistunut hyvin. Suon lettoisuus 
on alun perinkin ollut melko niukkaa. Leton pe-
russammallajisto hyötyi veden pinnan nostosta 

oides). Alueellisesti uhanalaista kampasammalta 
(Helodium blandowii) tavataan, metsäkamppi-
sammal (Sanionia uncinata) on runsas vielä jäl-
jellä olevilla hakkuutähteillä, hetesirppisammalta 
(Warnstor�a exannulata) on myös paljon ja ota-
luhtasammalta, korpilehväsammalta ja lettohii-
rensammalta löytyy myös. Rahkasammalista ta-
vataan mm. heterahkasammal, okarahkasammal 
ja vaalearahkasammal (Sphagnum centrale). Tuki-
tussa ojassa viihtyy hetekuirisammal.

On merkille pantavaa, että pääosa leton sam-
malista ei ole ylittänyt padottua ojaa. Vain vähän 
kuivahtaneella reunaosalla lettolierosammal, rim-
pisirppisammal ja lettoväkäsammal röyhähtivät 
kasvuun aivan ojan tuntumassakin, mutta ojan 
toiselle puolelle ne eivät ole siirtyneet. Ojien kes-
kellä olleella alueella kasvillisuus on vaateliasta 
luhtakorven lajistoa, puhtaista lettolajeista lähin-
nä jokunen lettokynsisammalen (Dicranum bon-
jeanii) verso kasvaa suon valoisalla osalla. Mah-
dollisia syitä ovat mm. pitkäaikaisen kuivatuksen 
aiheuttama turpeen happamuuden lisääntyminen 
tai ennallistamisen vapauttamien liukoisten ra-
vinteiden lisääntyminen, jotka eivät suosi leton 
peruslajistoa mutta suosivat mm. otaluhtasam-

Kuva 71. Suon pitkälle muuttuneen keskiosan valtasi ennallistamisen jälkeen rehevä, luhtaisuutta ilmentävä ruoho-, 
heinä- ja sarakasvillisuuus. Kuva: Tapani Sallantaus 2010.
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aiheut tamat kemialliset muutokset laantuvat. 
Suon niukkakalkkisuus saattaa hidastaa palau-
tumisprosessia. Esimerkiksi useimmille pohjoi-
sille lettojen ennallistamiskohteille on levinnyt 
uhanalaisiakin lettosammalia nopeasti, kun koh-
teet ovat usein olleet runsaskalkkisia ja ojituksen 
aiheuttamat muutokset ovat olleet vähäisempiä 
kuin Huppionvuoren letolla.

välittömästi vain vähän muuttuneella suon reuna-
osalla, mutta pitkälle muuttuneen suon keskiosan 
vallannut lajisto on luhtaisen rehevän korven la-
jistoa, eivätkä leton perussammalet ole levinneet 
sinne lainkaan. 

Lajisto on kuitenkin suon keskiosissakin arvo-
kasta ja ilmentää myös lettoisuutta. Ajan kulues-
sa varsinaiset lettolajitkin laajentanevat esiinty-
misaluettaan, kun ojituksen ja ennallistamisen 

Taulukko 6. Veden laadun tunnusten keskiarvoja vuosilta 2000–2011 kahdessa tulevan veden pisteessä ja lähtevässä 
uomassa.

pH
alkaliteetti

mmol/l
kalsium 

mg/l
CODMn
mg/l O2

n

Letto tuleva lähdetihku 6,6 0,40 8,4 9 3

Letto tuleva uoma 6,3 0,27 7,6 17 5

Letto lähtevä uoma 6,1 0,30 9,4 50 10
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ole tehty maanmuokkausta eikä ojituksia. Alu-
eella on runsaasti pohjavesivaikutteisuutta sekä 
purkautuvia lähteitä ja tihkupintoja. Alueen le-
toilla ja lähteissä kasvaa edelleen monia uhan-
alaisiakin lajeja.

Aatsinginhaudan rinnesuot on ojitettu kol-
messa vaiheessa. Suurin osa ojista on kaivettu 
vuosien 1963 ja 1974 välisenä aikana. Vuosi-
na 1974 ja 1980 aluetta on täydennysojitettu ja 
muutama oja on kaivettu vielä 1980- ja 1990- 
lukujen vaihteessa. Ojat olivat ennallistettaessa ki-
vennäismaahan syöpyneitä ja toimivia (kuva 73). 

Ojitusalueen vedet laskivat Koutoivan rin-
nettä alas kuutta eri pääväylää pitkin. Eteläisin 
pääväylä on luonnontilainen puro. Laskuojien 
liepeillä on ollut jonkinlaisia puroja tai noroja 
ennen ojitustakin, mutta niiden uomia on perattu 
ja oiottu kaivinkoneella. Kolmea keskimmäistä 
ojaa ei ole kaivettu Aatsinginjokeen asti, vaan ne 
päättyvät joenvarren soille.

13.6 Rinnesuo: Sallan Aatsinginhauta

Mika Puustinen ja Tiina Laitinen

Aatsinginhaudan rinneletto sijaitsee Aatsingin–
Onkamon Natura-alueella Sallassa (kuva 72), 
noin 10 kilometriä Sallan kirkonkylältä itään. En-
nallistamisalue sijaitsee Aatsinginhaudan suot -ni-
misellä soidensuojeluohjelman alueella. Suo en-
nallistettiin vuonna 2004 Tikankontti-Lettorikko 
-Life-hankkeessa (Kulmala 2003, 2004). 

Ennallistettu rinnesuo sijaitsee Koutoiva-vaa-
ran länteen viettävässä rinteessä. Ennallistamis-
alue laskee 800 metrin matkalla keskimäärin 50 
metriä. Alueella on ohutturpeisia suopainanteita, 
paikoin paksumpiturpeisia suoaltaita sekä aika-
naan hakattuja kivennäismaita. Rinnesuo saa ve-
tensä Koutoivan vaaran rinteestä, joka on ennal-
listamisalueen yläpuolelta nuorta kasvatusmetsää 
ja taimikkoa. Ennallistamisalueen yläpuolella ei 

Kuva 72. Ennallistamisalueen ilmakuva vuodelta 1974. 
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kirjosara (Carex norvegica ssp. inrferalpina), 
hapsisara (C. capillaris) ja vuorolehtihorsma 
(Epilobium davuricum).

2 Lyhyet poikkiojat on vedetty lettorämeelle. 
Letto ei vielä ole ehtinyt kuivua kovin pa-
hoin, sillä ojat ovat vain noin kymmenkun-
ta vuotta vanhoja. Siniheinä ja pajut (Salix 
spp.) ovat runsastuneet kuviolla. Lähdeve-
tisissä ojissa kasvaa silmälläpidettävää (NT) 
sirppihuurresammalta (Palustriella falcata).

3 Lettorämemuuttuma, jolla lähteisyys on run-
sasta. Pohjavesivaikutuksen ansiosta suon let-
tolajisto on säilynyt melko hyvin siihen näh-

Aatsinginhaudan rinnesuot ennen  
ennallistamista

Ennallistamisalue ja siellä sijaitsevat lähteet näky-
vät kuvassa 74. Lettoalueet näkyvät kuvassa tum-
mennettuina ja lähteet sinisinä tähtinä (Kulmala 
2003).
1 Lettorämettä ja etelälaidalla pienialaisesti 

lähdelettoa. Kuviolla on syvä metsäkoneura 
länsipuoliselta tieltä ylärinteen kivennäis-
maalle. Suon puusto on hakattu. Kuviolla 
on edustavaa lettolajistoa, mm. lettovilla, 
hentokorte (Equisetum scirpoides), siperian-

Kuva 73. Ennallistamisalueen ilmakuva vuodelta 2008. Ennallistamisalue on rajattu mustalla.
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6 Tiheäpuustoisia ruoho- ja heinäkorpimuut-
tumia, joissa kuusen ja männyn seassa kasvaa 
runsaasti koivua ja harmaaleppää. Paikoin 
suo on kuivunut turvekankaaksi, paikoin 
ojat halkovat kivennäismaita ja soistuneita 
kankaita. 

7 Isovarpuräme. 
8 Lähteinen lettoräme- ja paikoin välipintalet-

tomuuttuma. Kuvion pohjoisosan runsaan 
lähteisyyden ansiosta tiheästi ojitettu suo on 
säilyttänyt leton ominaispiirteet. Mäntyjen 
kasvu on jonkin verran elpynyt, mutta ku-
vio on säilynyt puoliavoimena. Kataja on 
hyvin runsas ja paikoitellen lähes peittävä, 
myös kiilto- ja lettopaju (Salix phylicifolia, S. 
myrsinites) ovat runsaita. Avolähde on varsin 
poikkeuksellinen: lautasenkokoisen pohjave-
den purkautumisaukon ympärillä on halkai-
sijaltaan noin kaksimetrinen pyöreä, kasvi-
ton, kova- ja hiesupohjainen alue. Lähteestä 
alkunsa saava runsasvetinen lähdepuro laskee 
lounaaseen. Lähteen ympärillä kasvaa mm. 
purolähdesammalta, otaluhtasammalta ja 
luhtakuirisammalta. Lähettyvillä on lukui-
sia muitakin hetepintoja. 

9 Niskaoja on kaivettu kivennäismaan ja suon 
rajalle

10 Runsas- ja paikoin järeäpuustoisia kuivuneita 
mustikka-, metsäkorte- sekä ruoho- ja heinä-
korpimuuttumia. Lähteestä alkunsa saanut 
lähdepuro on aikaisemmin virrannut sarko-
jen poikki länsilounaaseen. Kuusivaltainen, 
noin satavuotias puusto on paikoin komeaa-
kin, ja vanhaa ja pökkelöitynyttä lehtipuuta 
on siellä täällä. 

11 Runsaspuustoinen rämemuuttuma–turve-
kangas, puusto on tiheää nuorta kasvatus-
männikköä.

Ennallistamisen toteutus ja  
ennallistamisen onnistuminen

Aatsinginhaudan rinnesuot ennallistettiin syksyllä 
2004. Alueen ojalinjoilla oli runsas puusto, joka 
poistettiin raivaamalla. Kaadettu puusto jätettiin 
suolle. Lisäksi metsurit kaatoivat patopuut sekä 
auttoivat patojen rakentamisessa. Metsuritöissä 
alueella meni 34 työpäivää. Kaivinkone täytti alu-
een ojat ja teki niihin 5 puuvahvisteista patoa. 
Konetöitä alueella tehtiin 63 tuntia. Konetöiden 
kustannuksia lisäsi kohteelle menevän tien huono 

den, että eteläosan ojat ovat noin 30 vuotta 
vanhoja ja vetävät hyvin. Ojat ovat monin 
paikoin kivisiä ja kirkasvetisiä ja niissä kasvaa 
lähde- ja lettosammalia, harvinaisimpana iso-
huurresammal (Palustriella commutata), joka 
on uhanalainen (VU) kalkinvaatijalaji. Ojien 
reunoilla kasvaa tiheä lehtipuusto, muutoin 
lettoräme on säilynyt melko avoimena. Alu-
eella on luonnontilaisena säilynyt eutro�nen 
lähde, jonka vedet valuvat ojaan. 

4 Pahoin kuivunut lettorämemuuttuma, jon-
ka pohjakerroksessa ei kultasirppisammalen 
(Loeskympnum badium) lisäksi juuri kasva 
lettosammalia. 

5 Kuviolla on karuja pallosara- ja isovarpurä-
memuuttumia sekä keskiravinteisia räme-
muuttumia. 

Kuva 74. Ennallistamisalueen kasvillisuuskuviot. Numerot viittaavat vieressä 
olevaan ennallistamissuunnitelman tekstiin.
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maan. Alueella sijaitsevat lähteet toimivat yhtä lu-
kuun ottamatta hyvin. Toimimaton lähde oli kui-
vunut ojituksen jälkeen eikä ole siitä palautunut 
(kuva 77). Alueen kasvillisuuden muutosta en-
nallistamisen jälkeen ei ole seurattu tarkemmin. 
Ennallistamisalueen laidan tikankontin (Cypri-
pedium calceolus) kasvustoon ennallistaminen ei 
juuri vaikuta. Tikankonttiesiintymään vaikuttavat 
eniten sen läpi kulkevat syöpyneet metsäkoneen 
urat, jotka kuivattavat aluetta.

Merkittävin tekijä, jonka ansiosta Aatsingin-
haudan rinnesuon ennallistaminen onnistui mut-
ta vastaava Riisitunturin rinnesuokohde osittain 
epäonnistui, on se, että Aatsinginhaudassa suo 
on ojitettu vinosti suon vieton suuntaisesti, Rii-
situnturilla kohtisuoraan suon vieton suuntaises-
ti; lisäksi Aatsingissa kaikki ojat täytettiin, Riisi-
tunturilla vain padottiin. Rinnesoiden kaikki ojat 
tulisi täyttää.

Rinnesuolla tehty korjaustoimenpide

Kuvan 76 kohdassa lähdepuro ohjattiin pois oja-
linjalta, mutta lähteestä tuleva vesi pääsi ojassa 
olevan padon läpi, koska patoon oli jäänyt noin 
nelimetrinen kuusi. Vesi virtasi rinnettä alas van-
haa ojalinjaa pitkin, johon se oli muodostanut 
kulkuväylän. Syyskuussa 2010 padottiin käsityö-
nä kuokalla ja lapiolla lähteen alapuolinen oja ja 
ohjattiin vesi luontaiselle väylälleen saralle (kuva 
76). Pato tehtiin noin neljä metriä vuotavan pa-
don alapuolelle kohtaan, josta vedellä oli luon-
tainen kulkuväylä saralle. Pato saatiin pitäväksi, 
jolloin vesi ohjautui saralle ja siitä luontaista reit-
tiä rinnettä alas.

Vielä tarvittavat korjaustoimet

Laskuojat

Ennallistamisalueelta pois laskevaa kolmea itä-
länsi-suuntaista ojaa ei ole tukittu kuin kivennäis-
maan rajan lähettyville (kuva 77). Ojien paikalla 
on ollut luontaiset vesiuomat, mutta kaivetut ojat 
ovat syöpyneitä ja kuivattavat edelleen patojen 
alapuolisia alueita. 

Ojat kannattaisi tukkia myös patojen alapuo-
lelta pidemmälle ja maisemoida noroiksi tai pu-
roiksi. Ennallistetun alueen vesitaloudelle noro-
jen ennallistamisen merkitys on pieni. Tavoite on 
enemmänkin maisemallinen.

kunto, jonka takia kone ajoi 7 kilometriä tien-
pohjaa pitkin kohteelle. Myös kohteen pitkulai-
nen ja kapea muoto sekä rinteen jyrkkyys hanka-
loittivat kaivinkonetyötä. Suon ja tien välissä oli 
vain muutama kulkureitti koneelle.

Kohteen kokonaiskustannukset olivat 8 650 €. 
Kustannukset sisältävät metsurityön, konetyön ja 
työnjohdon kohteella. Hehtaarikohtaiset kustan-
nukset olivat 432 €/ha (Kulmala 2004).

Rinteen jyrkän vieton ja ojien paikoitellen 
runsaan pohjavesivirtauksen takia ojien täyttä-
miseen ja patoamiseen kiinnitettiin erityistä huo-
mio ta. Täyttämisessä edettiin osa-alue kerrallaan 
ja siten, että ylempänä rinteessä olevat ojat täy-
tettiin ensimmäisenä. 

Ennallistamista on vaikea saada onnistumaan 
rinnesuolla, mikäli käytetään pelkkiä patoja, jo-
ten kaikki ojat tukittiin. Vastaavalla Riisituntu-
rin rinnesuokohteella, jolla käytettiin täyttömaan 
niukkuuden takia monin paikoin pelkkiä patoja, 
vesi virtaa edelleen lähes 10 vuoden jälkeen pato-
väleissä ja ojien umpeenkasvu on hyvin hidasta. 

Pintavalleista tehtiin erityisesti viettävimmillä 
ojaosuuksilla riittävän pitkiä ja massiivisia, ja niitä 
rakennettiin melko tiuhaan. Vettä johta vien ajo-
urien muodostuminen saattaa olla ongelma rin-
nesuolla. Aatsingissa tätä ei juuri tapahtunut, kos-
ka ennallistettu alue on melko puustoinen ja suh-
teellisen tiivisturpeinen. Pintapadot estävät myös 
osaltaan veden virtailua mahdollisissa ajourissa. 
Kaadettuja puita ei piilotettu ojien pohjille, koska 
ne olisivat jättäneet täyttömaan löyhäksi, mutta 
niitä vedettiin jälkikäteen poikittain täytettyjen 
ojien päälle. 

Ennallistamisalueen huurresammallähteissä 
kasvoi vaateliaita sammallajeja. Näistä uhanalai-
sinta, vaarantunutta isohuurresammalta, löytyi 
muutaman verson verran myös erään ojan poh-
jalta. Tässä tapauksessa oja kuitenkin tukittiin, 
koska lajia esiintyy alueella myös luonnontilaisella 
kasvupaikallaan. Ojan tukkimatta jättäminen oli-
si heikentänyt lettomuuttuman ennallistumista ja 
myös isohuurresammalen säilymistä alueella pi-
demmällä tähtäimellä. Alueen muut uhanalais-
esiintymät huomioitiin huolellisesti. Esimerkiksi 
erään niskaojan penkalta löytynyt metsänemän 
(Epipogium aphyllum) kasvusto merkittiin ja koh-
ta jätettiin pistemäisesti ennallistamatta.

Ennallistuminen on lähtenyt kokonaisuutena 
hyvin käyntiin (kuva 75). Myös sarat ovat vet-
tyneet hyvin, vaikka suhteellisen ohutturpeiset 
rinnesuot ovat luontaisestikin herkkiä kuivahta-
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Kuva 75. Rinnesuo kuusi vuotta ojien täyttämisen jälkeen. Kuva: Mika Puustinen 2010.

Kuva 76. Vesi ohjautuu saralle ja ojalinjalle tehty pato pitää. Kuva: Mika Puustinen 2010.
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Auki jätetyt ojat lähteiden yläpuolella

Rinnesuota ennallistettaessa oltiin turhan varo-
vaisia lähteiden ja lähdepurojen kohdilla. Oja jä-
tettiin auki aina lähteen kohdalla ja siitä ylöspäin 
siltä varalta, että tukkiminen vaikuttaisi lähteen 
virtaamaan (kuva 77). Jälkikäteen arvioiden voi 
olla, että ojien tukkimatta jättäminen on vaikut-
tanut lähteiden tilaan enemmän. Lisäksi avoimet 
ojat ovat maisemallinen haitta. 

Lähdepuro-oja

Ennallistamisvaiheessa alueen eteläosassa jätettiin 
raivaamatta ja täyttämättä oja (kuva 77), johon 
yläpuolisen lähteen vesi laskee. Ojalinjan kohdalla 
ei löytynyt lähdepuron luontaista uomaa ja veden 
ohjaus ojalinjan yli oli hankalasti toteutettavissa, 
joten ojaa ei tukittu. Auki jätetty oja kuivattaa 
edelleen ojalinjan läntistä puolta, joka rajoittuu 
kivennäismaahan, sekä ojan itäpuolista sarkaa. 

Oja tulisi tukkia kokonaan ojamailla, joi-
ta alueelta vielä löytyy hyvin. Lähdepuro pitäisi 
ohjata ojan yli takaisin vanhaan uomaan, josta se 
on luontaisesti lähtenyt laskemaan alas rinnettä.

Kuva 77. Korjattu paikka, korjausta vaativat kohteet sekä pohjavesiputken paikka. 
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Pohjavesiputki

Aatsinginhaudan rinnesuon yhtenä erikoisuute-
na on maahan upotettu rautaputki, josta pulp-
puaa pohjavettä (kuva 79). Putken alkuperä ei 
ole tiedossa, mutta todennäköisesti se on peräisin 
geologisista kairauksista. ”Lähde” sijaitsee edellä 
mainitun ajouran läheisyydessä ja siitä muodos-
tuu lähdepuro, joka virtaa rinnettä alas tieojaan 
ja sitä kautta alapuoliseen Aatsinkijokeen. Puron 
ympäristöön on muodostunut lähdepurolle luon-
tainen lajisto. Putki on päätetty jättää paikalleen 
ja antaa jo muodostuneen lähdepuron kulkea ny-
kyisessä uomassaan.

Ajourat

Ennallistamisalueen vieressä Natura-alueella 
on metsäkoneen ajourat (kuvat 77 ja 78), jot-
ka keräävät vaaran rinteeltä tulevan veden uriin 
ja muodostavat rinteeseen kaksi ojaa. Ojat ovat 
syöpyneet kivennäismaahan asti. Noin 550 m pit-
kä ajoura kulkee läpi lettorämeen, jossa kasvaa 
tikankonttia. Urasta 260 metriä on yläpuolisilla 
yksityismailla. Ajourassa kulkeva vesi pitäisi saada 
ohjattua pois urasta useammasta kohtaa rintees-
sä. Yksityismaan puoli olisi hyvä saada korjattua 
samaan aikaan, ettei sieltä uria pitkin juokseva 
vesi tule liian pistemäisesti suojelualueen puolelle. 
Koska kyseessä on ajoura, ojamaita ei ole, joten 
urien täyttö kokonaan ei onnistu. Työ on tehtävä 
pienellä koneella tai käsityönä, ettei aiheutettaisi 
ohutturpeiseen rinteeseen uusia koneuria, jotka 
toimisivat ojina.

Kuva 79. Pohjavesi pulppuaa maahan upotetusta putkes-
ta. Kuva: Mika Puustinen 2010.

Kuva 78. Vaaran rinteessä olevat ajourat toimivat ojan 
tapaisina uomina. Kuva: Mika Puustinen 2010.


