
Johdeojien käyttö vesiensuojelussa ja 
soiden ennallistamisessa

1. Maanomistajien kontaktointi ja toteutustavan ennakointi
Selvitetään maanomistajien kiinnostus ja mahdolliset toteutustavat. 

2. Paikkatietotarkastelu
Selvitetään paikkatietoaineistojen avulla kohteen potentiaali vesien 
ohjauksen toteutukseen tarkastelemalla mm. maaston kaltevuutta, 
pintavesien virtausta ja maankäyttöä.

3. Maastotarkastus
Maastossa tarkastetaan kaltevuussuhteet satelliittipaikannuksen 
avulla sekä tarkastetaan vesien virtausreitit.

4. Toteutussuunnitelman laatiminen
Laaditaan toteutussuunnitelma, joka sisältää johdeojien sijainnit ja 
tarvittavat pituudet sekä patojen paikat.

5. Toteutus
Vesien ohjaus voidaan yhdistää esimerkiksi ojien kunnostus-, 
ennallistamis- tai luonnonhoitohankkeen yhteyteen. 

Vesien ohjaaminen soille johdeojilla - käyttökohteet ja hyödyt

Turvemaan kitu- ja joutomaa-alueista pyritään tunnista-
maan paikkatietoanalyysin avulla kohteet, joille vesien 
johtaminen on mahdollista. 

Laskennassa tunnistetaan luontaisia virtausreittejä ja 
niillä esiintyviä korkeuseroja. 

Virtausreiteiltä tarkistetaan, toteutuuko 40 cm:n maan-
pinnan korkeusero suhteessa metsätalousmaahan. Kor-
keuseron perusteella poistetaan reitit, joissa syntyisi vet-
tymishaittoja.

Analyysin lopputuloksena saadaan selville vedenpalau-
tukseen potentiaalisesti soveltuvat kohteet. Tietoa voi-
daan hyödyntää tarkemmassa suunnittelussa, jonka yh-
teydessä kohteen soveltuvuus tarkistetaan muilta osin.

Lopullinen soveltuvuus tarkistetaan kohdekohtaisen 
maastosuunnittelun yhteydessä.

Hankkeen tulokset:
✓ Vesien ohjauksen suunnitelma neljällä pilottikohteella Iijoen valuma-alueella
✓ Paikkatietoaineisto potentiaalisista vesien ohjaus kohteista Iijoen valuma-alueella
✓ Toimintamalli vesien ohjauksen hyödyntämisestä metsätalouden vesiensuojelussa 

yksityismailla
✓ Yhteistyön edistäminen maanomistajien kanssa ja viestintä menetelmän hyödyn-

tämisestä

Hanketta rahoittavat maa- ja metsätalousministeriö ja ympäristöministeriö osana Maa-
ja metsätalouden vesienhallinnan edistämisen hankeavustuksia. Avustusta hallinnoi 
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Hankkeen osarahoittajia ovat Ii, Oulu, Pudasjärvi, Taivalkoski, PVO-Vesivoima Oy, 
Metsähallitus Metsätalous Oy, Metsähallitus Luontopalvelut ja Pohjois-Pohjanmaan 
liitto. Kokonaisbudjetti on 284 000 euroa.

Kuivuneita soita voidaan hyödyntää metsätalouden vesiensuojelussa 
aiheuttamatta haittaa metsän kasvulle. Vesiä voidaan ohjata mm. 
heikkotuottoisille metsäojitetuille soille, reunoilta ojitetuille aapa-
soille sekä käytöstä poistuville turvetuotantoalueille.

Johdeoja kaivetaan metsäojitusalueelta suoalueelle riittävän pitkälle, 
jotta vesi ohjautuu suolle pintavaluntana. Vesien ohjaus vaatii riittä-
vää kaltevuutta. Vesien ohjaus toimii erityisesti aapasoilla, jotka ovat 
pinnanmuodoiltaan reunoiltaan korkeampia ja laskevat kohti keskus-
taa.

Suunnittelu ja toteutus yksityismailla

Soveltuvien kohteiden kartoitus

Jani Antila, Tarja Anttila ja Samuli Joensuu, Tapio Oy; Juha Jämsen ja Miia Saarimaa, Suomen Metsäkeskus, Lauri Rantala ja Jouni Tanskanen, Iin Micropolis Oy

Ojasta allikkoon -hanke

Rahoituskanavat
Johdeojien kaivaminen on kustannustehokasta osana 
muita metsänhoitotoimenpiteitä. 

Toteutus voi olla mahdollista myös osana erillistä 
KEMERA-luonnonhoitohanketta. Lisäksi metsätalouden 
uusi kannustejärjestelmä METKA voi soveltua hankkei-
den tukemiseen vuodesta 2024 alkaen. Neuvoa voi kysyä 
Metsäkeskuksen asiantuntijalta.

Toteutus on mahdollista myös yhteistyöhankkeena vesis-
tökunnostuksia ja luonnonhoitohankkeita edistävän tai 
koordinoivan alueellisen toimijan kanssa (esimerkiksi 
Iijoella Iin Micropoliksen Iijoki-sopimus). Rahoitusvaihto-
ehtona voi olla esimerkiksi Helmi-elinympäristöohjelma.

Tulevaisuudessa toteutukseen voi löytyä enemmän mah-
dollisuuksia EU:n biodiversiteettistrategian ja ennallista-
mislainsäädännön edetessä.

Vesien ohjauksessa on varmistettava riittävä kuivavara
metsätalousmaahan. Kuivavaralla tarkoitetaan maanpin-
nan tason ja ojan vedenpinnan tason erotusta, joka ker-
too myös pohjavedenpinnan tasosta. Johdeojan pituus 
määritellään tavoitellun kuivavaran mukaan. Riittävä kui-
vavara on n. 40 cm.

Johdeojien käytön hyödyt
Vesiensuojelu - vesi puhdistuu suon läpi kulkiessaan, jol-
loin vesistöihin kohdistuu vähemmän kuormitusta
Monimuotoisuus - kuivuneet suoalueet ennallistuvat ja 
suokasvillisuus palautuu
Hiilensidonta – turpeen hajoaminen hidastuu ja suon 
hiilivarasto säilyy

Metsätalouden vesiensuojelun tehostaminen yksityismailla 


