
Ojasta allikkoon 
loppuseminaari

Pudasjärvi 28.9.2022



Agenda

• 9:00 Kahvit ja aloitussanat

• 9:10 Vesien palauttamisen ja johtamisen periaatteet sekä kuivavara

• 9:30 Kuinka potentiaaliset vesien johtamisalueet on kartoitettu?

• 9:50 Pilottialueet ja vesienjohtamisen ratkaisut pilottialueille

• 10:20 Toteutus, esimerkkibudjetti ja rahoitus

• 10:40 Keskustelua mahdollisesta toteutuksesta

• 11:00 Lounas (hanke tarjoaa lounaan)

• 12:00 Maastoretki toteutetulle Kuusisuon / Lehtosuon vesienjohtamiskohteelle omilla 
autoilla

• 15:00 Tilaisuuden päätös



Ojasta allikkoon - Metsätalouden vesiensuojelun 
tehostaminen johtamalla ojitusvesiä kuivuneille soille

• Hankkeen osapuolet: Micropolis Oy / Iijoki-sopimus, Metsäkeskus, Tapio 
Oy. Yhteistyössä Metsähallitus Luontopalvelut ja Metsätalous Oy kanssa.

• Aikataulu: 4.5.2021-15.11.2022

• Rahoitus: Maa- ja metsätalouden vesienhallinnan edistämisen 
avustushaku (75%), Ii, Oulu, Pudasjärvi, Taivalkoski, PVO-Vesivoima Oy, 
Pohjois-Pohjanmaan liitto, MH Metsätalous Oy, MH Luontopalvelut, 
Micropolis, Metsäkeskus, Tapio (yleiskulujensa osalta)

• Hankkeen sivut:

• www.micropolis.fi/ojasta-allikkoon

• www.tapio.fi/projektit/ojasta-allikkoon-hanke/

http://www.micropolis.fi/ojasta-allikkoon
http://www.tapio.fi/projektit/ojasta-allikkoon-hanke/


Vesien ohjaaminen kuivuneille soille vesiensuojelun 
edistämisen keinona yksityismailla 
Ojasta allikkoon -hanke

Tarja Anttila, Jani Antila, Samuli Joensuu, Tapio Oy



• Johdanto
• Mistä on kyse?

• Missä onnistuu?

• Millaista potentiaalia ja 
vaikutuksia 
menetelmällä on?

• Miten voidaan viedä 
käytäntöön?

• Ojasta allikkoon –
hanke-esimerkki

Esityksen sisältö



Johdanto

• Soita voidaan hyödyntää luontaisena 
vesiensuojeluna ja samalla parantaa soiden 
tilaa.

• Vedet voi ohjata ojista suolle virtaamaan 
mukaillen vesien luontaista reittiä.

• Vesien ohjaamiseen voidaan hyödyntää 
erikokoisia kitu-joutomaa-alueita ja suoalueita, 
jotka rajautuvat metsäojitusalueisiin

• Samalla kuivuneiden ja karuuntuneiden soiden 
vesi- ja ravinnetalous kohentuvat ja palautuvat 
luontaisemmiksi 

• Vaikutus etenkin suon kuivuneella reuna-
alueella
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Kuva: Jani Antila



Ojat usein 
kaivettu soiden 
ympäri ja/tai läpi, 
mikä heikentää 
erityisesti 
aapasoiden tilaa.



Ojat usein 
kaivettu soiden 
ympäri ja/tai läpi, 
mikä heikentää 
erityisesti 
aapasoiden tilaa.

Luontainen vesien 
virtaus olisi itään, 
mutta ojat 
ohjaavat vedet 
etelään ja suoraan 
vesistöön.



Ojat usein 
kaivettu soiden 
ympäri ja/tai läpi, 
mikä heikentää 
erityisesti 
aapasoiden tilaa.

Rimpialue on 
kuivunut ja 
supistunut.



Miten vesi 
saataisiin 
kulkemaan 
luontaisesti suota 
pitkin? 

Siis ojat tukkoon?

Kyllä, mutta miten 
estetään 
vettymishaitat 
metsässä?



Mikä on kuivavara?
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Teoreettinen ojavesi

80 cm 40 cm 0 cm

Pelkkä ojan tukkiminen 
aiheuttaa vettymisriskin 

metsämaalle



Johdeojalla varmistetaan kuivavara
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Teoreettinen ojavesi
120 cm 80 cm 40 cm

Varmistetaan kuivavara ja 
vältetään vettyminen 

johdeojalla
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Missä voidaan hyödyntää?

• Suojelusoilla jo paljon käytetty ennallistava 
menetelmä

• Suurin potentiaali ja hyöty aapasoilla (Pohjois-
Pohjanmaa)

• Etelässä haasteena keidassoiden korkeusprofiili

• Metsänomistaja voi olla yhteydessä paikalliseen 
metsäneuvojaan jatkoselvitysten tekemiseksi

• Voidaan hyödyntää pinta-alaltaan melko 
pienilläkin kitu- ja joutomaa-alueilla tai 
laajemmalla suonreunalla
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Soiden potentiaali vesiensuojelussa ja luonnon monimuotoisuuden 
parantamisessa - esimerkkinä Iijoen valuma-alue

• Iijoen valuma-alueella kymmeniätuhansia hehtaareita 
potentiaalisesti metsätalouden vesiensuojeluun soveltuvia 
turvemaan kitu- ja joutomaita ja reunoilta ojitettuja 
aapasoita, joille voidaan johtaa vesiä pidättymään ja 
puhdistumaan.

• Kustannustehokas, luonnonmukainen 
vesiensuojelumenetelmä, jolla on vaikuttavuutta

• Monia hyötyjä: 

• Metsätalouden hyväksyttävyys

• Luonnon monimuotoisuuden ja suoelinympäristöjen 
tilan parantuminen

• Hiilinielut

• Virtaamien tasaaminen, vesiensuojelu

➢ Tarvitaan enemmän keskustelua metsänomistajien 
suuntaan ja tiedottamista toteutusvaihtoehdoista!
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Maastokäynnit pilottialueilla

• Korkeusmittaukset ja dronekuvaukset

• Vesien kulun tarkastaminen

• Maanomistajat mukana omien aikataulujen puitteissa 
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Kuva: Jani Antila

Kuva: Jouni Tanskanen

Kuva: Jani Antila



Maastokartoituksen tulokset

• Maastossa mitataan 
satelliittipaikannuksen avulla 
maanpinnan korkeuslukemia
• Varmistetaan riittävä vietto suolle

• Suunnitellaan johdeojat ja 
padotukset sopiviin kohtiin

• Suunnitelma on järkevää toteuttaa 
esim. kunnostusojitushankkeen, 
luonnonhoitohankkeen tai 
ennallistamisen yhteydessä.
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Kuinka potentiaaliset vesien 
johtamispaikat on kartoitettu?
Lähtötiedot 1/3

• Kitu- ja joutomaat (MVMI 2019, LUKE)

• Maaluokka: kitu- ja joutomaa

• Kasvupaikan päätyyppi: korpi, räme ja 
avosuo

• Alle 0,2 ha yksittäiset alueet jätetään 
huomioimatta

• Alla 0,5 ha alueet isomman alueen 
sisällä sulautetaan isompaan 
alueeseen, jotta saadaan isompia 
yhtenäisiä alueita



Kuinka potentiaaliset vesien 
johtamispaikat on kartoitettu?
Lähtötiedot 2/3

• Maanpinnan korkeusmallin 
(yleistetty DEM 16 m., 
Maanmittauslaitos/SMK)

• Pohjana Maanmittauslaitokset 
tarkka korkeusmalli (2 metrin 
hilaruutu)

• Käytetään apuna, kun määritetään 
sopivia kohteita vesien palautukselle



Kuinka potentiaaliset vesien 
johtamispaikat on kartoitettu?
Lähtötiedot 3/3

• Virtausverkko (Flow accumulation 16 
m., SMK)

• Bicubic menetelmällä (painotettu 
keskiarvo lähimmistä rasterihiloista) 
yleistetty korkeusmalli, joka kuvastaa 
vesien virtaamaan ennen ojituksia ja 
teitä --> kuvastaa virtauksien 
luonnollisia reittejä



Kuinka potentiaaliset vesien 
johtamispaikat on kartoitettu?
Analyysi 1/4

• Muodostetaan kitu- ja joutomaa-alueet

• Määritetään kitu- ja joutomaa-alueille 
vesien virtaussuunnat
• Alueen sisälle tulevat virtauspisteet otetaan 

talteen

• Luodaan kitu- ja joutomaalle 100 metrin 
rajaus alueen ulkoreunasta sisälle päin, 
jonka sisällä tarkastellaan virtausverkon 
ja korkeusmallin ominaisuuksia



Kuinka potentiaaliset vesien 
johtamispaikat on kartoitettu?
Analyysi 2/4

• Tarkistetaan, että alueelle 
sisääntulokohdan (virtauspiste) ja 
virtausverkon alimman kohdan välillä 
on korkeuseroa vähintään 0,4 metriä.
• Mikäli ero olisi pienempi voisi alueelle 

johdettava vesi haitata puuston kasvua 
ja/tai vesi ei ohjautuisi halutusti 
alueella.



Kuinka potentiaaliset vesien 
johtamispaikat on kartoitettu?
Analyysi 3/4

• Karttapalvelussa vesien palautukselle 
potentiaalisesti soveltuvat kohteet 
näytetään kartalla pisteinä kitu- ja 
joutomaa-alueiden reunalla

• Pisteet on jaettu kahteen kategoriaan:
• 50 metrin säteellä tiedossa olevista ojista

• Yli 50 metrin päässä tiedossa 
olevista ojista



Kuinka potentiaaliset vesien 
johtamispaikat on kartoitettu?
Analyysi 4/4

• Kartta-aineistoa on hyvä tarkastella 
siten, että kartalla näkyy kitu- ja 
joutomaa-alueet, potentiaaliset 
vesienpalautus kohteet ja 
vertausverkko



Kuinka potentiaaliset vesien 
johtamispaikat on kartoitettu?
Kartta

• Lopputuotteena hankkeesta julkaistaan tarinakartta, mikä sisältää edellä 
esitetyn kartta-aineiston sekä tietoa tarkemmin hankkeen tuloksista

• Tarinakartta on vapaasti käytettävissä ja sitä voi hyödyntää metsäalan 
toimijat suunnittelutyössään sekä metsänomistajat, kun halutaan 
tarkistaa voisiko omalla maalla olla vesienpalautukselle soveltuvia kitu-
ja joutomaita (vrt. Metsaan.fi kitu ja joutomaat)

• Huom! Aineisto kertoo potentiaalisen alueen, josta vesien palauttaminen 
voisi olla mahdollista, mutta lopullinen suunnittelu vaatii aina tarkempia 
maastomittauksia. Aineiston tavoitteena on helpottaa 
vesienpalautuksen kartoitusta ja suunnittelutyötä.



Työkalu suunnittelijoille kehitteillä

• Työkalun avulla voidaan tehdä alustavia arvioita veden 
palauttamisesta aiheutuvista mahdollisista vettymishaitoista. 

• Työkalu lisätään osaksi Metsäkeskuksen suometsän hoidon 
paikkatietoaineostoja (Suometsänhoidon paikkatietoaineistot 
(arcgis.com)

• Mikäli kuvan esimerkkikohteella palautusuoma olisi jätetty 
oranssin viivan kohdalle olisi työkalun perusteella aiheutunut 
pientä vettymishaittaa tummennetulle metsätalousalueelle. 

Työkalun tietojen voidaan käyttää apuna suunnittelussa.

https://metsakeskus.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=7780901202ba492ba347a2f8d663fe0b


Ojasta allikkoon - Maastotyöt

Jani Antila, Tarja Anttila, Samuli Joensuu



Sisältö

• Ennakkotarkastelu paikkatiedosta

• Maastotöiden suunnittelu ja valmistelut

• Maastokartoitus

• Röytänjalka, Oulu

• Pirttiharjunsuo, Ii

• Puolivälinsuo, Pudasjärvi

• Joukosuo, Taivalkoski

• Kartoituksen tulokset
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Kohteiden ennakkotarkastelu & maastotöiden 
suunnittelu
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Kohteiden ennakkotarkastelu
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Kohteiden ennakkotarkastelu
• Karttaa tarkastelemalla 

etsitään ojitusalueita suon 
yläpuolelta.

• Tarkistetaan kaltevuus

• Tällä kohteelle pudotusta 
~1 metri / 200 m
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Maastotöiden suunnittelu ja valmistelu
• Virtausverkon, 

korkeusmallin ja 
tihennetyn 
korkeuskäyrästön avulla 
etsitään potentiaaliset 
vedenpalautuspaikat.

• Piirretään kartalle 
maastossa tarkistettavat 
ja mitattavat linjat

• Useimmiten 
ennakkosuunnittelua 
joutuu silti maastossa 
soveltamaan!
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Maastokartoitus ja kartoitustulokset
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Maastokartoitus
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Drone vs MML ilmakuva

MML 2021 Drone 2,7 cm maastoresoluutio
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Suunnittelussa voidaan käyttää apuna myös dronella kuvattua 
tarkkaresoluutioista korkeusmallia ja ilmakuvaa



Dronen mahdollisuudet 
mittaus- ja suunnittelutyössä
• Tarkasteltiin, miten GNSS-mittauspisteet poikkeavat MML:n ja dronella

tuotetun korkeusmallin korkeuksista

• + suunta tarkoittaa, että malli näyttää korkeampaa maanpintaa 
kuin mitä GNSS:llä mitattiin

• Tiheä ja korkea kasvillisuus voi estää maanpinnan mittaamisen dronella

• Riittävän avoimella hyötynä ajantasaisuus, mittatarkka dokumentointi 
sekä huomattava erotuskyky (2-5 cm solukoko vs. MML:n 2 metrin 
solukoko)

• Esimerkiksi pienet mättäät, jänteet sekä rimmet erottuvat 
huomattavasti tarkemmin

• Myös MML:n aineistossa muutama isompi poikkeama
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MML 2 m korkeusmalli Drone 2,7 cm korkeusmalli

Keskiarvo 5,7 9,7

Mediaani 6,3 8,4

Max 22,4 88,6

Min -34,3 -28,4

Korkeusmallien poikkeamat GNSS-mittauksista senttimetreinä (n = 93)
Sininen = MML 2 m korkeusmalli
Punainen = Dronella tuotettu 2,7 cm korkeusmalli



Röytänjalka, Oulu

• 80 cm kuivavara täyttyy n. 140 m metsämaan 
rajalta.

• 40 cm kertyy jo hyvin lyhyellä matkalla.

• Pohjoisreunan oja melko umpeenkasvanut, ei 
johtamista ellei kunnosteta.

• Suon länsipäässä luonnollinen syvä 
kivipohjainen purku-uoma, josta on pudotusta 
kaivettuun ojaan n. 80 cm. 

• Röytänojassa hyvin sakeaa vettä. Purkuojassa 
silmämääräisesti kirkkaampaa.

• Ojan pystyy tukkimaan ja näin vaikuttaa 
ojitusalalta valuviin vesiin. Laajempi tarkastelu 
Röytänojan valuma-alueella olisi tarpeen. 
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Röytänjalka, Oulu
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Pirttiharjunsuo, Ii

• Mitattiin viisi johdeojalinjaa sekä pohjoiseen vievä 
purkuoja

• 1. linja oikealta: kuivavara 80 cm kertyy n. 380 m 
kohdalla, 2. linjalla riittää n. 60 m

• 3. linja kertyy 80 cm n. 300 m kohdalla, 4. n. 130 m 
(ojien risteys)

• Virtaus risteyksessä kohti pohjoista, toisin kuin 
virtausverkko näyttää! 
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Taustat: MML, SMK 2021



Pirttiharjunsuo, Ii

• 5. linja, 80 cm kuivavara n. 310 m 
linja

• Suon kautta kulkevaa ojaa
mahdollista tukkia
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Taustat: MML, SMK 2021



Pirttiharjunsuo, Ii

• Mahdolliset toimet 
Pirttiharjunsuolla oheisessa 
kartassa.

• 80 cm kuivavaralla johdeojat 
melko pitkiä.

• Keskimmäinen johdeoja 
palauttaisi vesiä luontaiseen 
juottiin hyvin lyhyellä 
kaivamisella.
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Pirttiharjunsuo, Ii
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Puolivälinsuo, Pudasjärvi
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Taustat: MML 2021



Puolivälinsuo, Pudasjärvi

• Vedenpalauttaminen mahdollista useista kohdista.

• Suon lävistävän ojan voi tukkia.

• Pohjoisempana huomattavasti tasaisempaa ja 
märempää. Mahdollisten johdeojien 
toteutuskelpoisuus mietittävä tarkkaan.
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Taustat: MML 2021



Joukosuo, Taivalkoski

• Suon länsireunassa veden ohjaaminen 
mahdollista

• Suurin ongelma järven kannalta syöpyneet ojat 
→miten voitaisiin välttää?

• Vesimäärät valtavia tulva-aikaan, toisessa ojassa 
yli 200 ha ja toisessa liki 100 ha valuma-alue

• Ojat 2-3 metriä syvät, mutta myös turvekerros 
romahtanut kuivumisen seurauksena suon 
alaosasta

• Myös Jouko-oja on joskus kaivettu valtion 
maiden rajalle asti, mutta lienee muuten 
luontainen

• Vesiä ei kannata palauttaa, ennen kuin 
purkuojille tehdään jotain.

• ELY-keskuksen & Akordi Oy:n järjestämässä 
Vesistökunnostuskoulutuksessa käsiteltiin 
Joukosuota ja mahdollisia toimenpiteitä
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Taustat: MML 2021



48 1959 2021Kuvat: paikkatietoikkuna / MML
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Virtausverkolla voidaan 
mallintaa pintavaluntaa.

Kartalla on luokiteltu 
virtausverkko valuma-alueen 
koon mukaan.

Ojasta allikkoon -hankkeessa 
keskityttiin veden 
palauttamiseen suon 
luoteisosassa 
metsäojitusalueen 
vesiensuojeluratkaisuna.
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Loukusanjärveen
kertynyt paljon 
kiintoainetta
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Taustat: MML, SMK 2021
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Syöpyneet ojat
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Kartoituksen tulokset

• Kaikilla kohteilla veden ohjaus on mahdollista.

• Joukosuo haastavampi kohde, joka vaatii laajempaa tarkastelua vesien ja 
suoluonnon tilan parantamiseksi.

• Jatkohankeajatusta, esimerkiksi Metsä Groupin luonnonhoidon hankehaussa?

• Alustavat suunnitelmat kohteille tehty hankkeen toimesta, seuraavana 
askeleena vesien johtamisen toteutus.
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Toteutus, esimerkkibudjetti ja rahoitus



Hankkeen valmistelu

• Potentiaaliset kitu-joutomaan suokuviot, joihin vettä voisi johtaa, tulevat löytymään 
metsaan.fi -palvelusta

• Metsänomistaja voi ottaa yhteyttä metsäammattilaiseen tai vaihtoehtoisesti 
maanomistajaan otetaan yhteyttä

• Pohdittava:

• Voidaanko vesien palautus toteuttaa kustannustehokkaasti osana muita 
metsänhoitotoimenpiteitä?
• Saadaanko suunnittelun kustannuksia korvattavaksi metsätalouden uudesta 

kannustejärjestelmästä (METKA)?

• Soveltuuko kohde Kemera-luonnonhoitohankkeen kohteeksi?

• Voidaanko vesienpalautus toteuttaa osana laajempaa hanketta, jota koordinoi 
kehittämisyhtiö tai muu alueellinen organisaatio?

• Voisiko suon ennallistaa perusteellisemmin esim. yhteistyössä Hiilipörssin kanssa?

• Voisiko ennallistetun / ennallistettavan suon vuokrata tai myydä?



Suunnittelu ja toteutus

• Kohteen etukäteissuunnittelu paikkatietoaineiston perusteella, 1 henkilötyöpäivä

• Maastokäynti ja maaston korkeusmittaukset, 1 henkilötyöpäivä

• Maanomistajien kontaktointi ja neuvottelut (eniten aikaa vievä osuus)

• Lopullinen suunnittelu, 1 henkilötyöpäivä

• Mahdollinen ojitusilmoitus

• Mahdollinen puuston raivaus ojalinjoilta

• Johdeojien kaivuu, padot

• Seuranta



Kustannusten muodostuminen, esimerkkinä 
Pudasjärven Karhusuo
• Suunnittelutyöt kolme työpäivää: etukäteissuunnittelu, 

maastokäynti, lopullinen suunnittelu.

• Konetyöt:

• Vesien ohjaamispaikkoja suojelualueen reunalla n. 4 
km:n matkalla yhteensä 25 kpl

• Kahdessa paikassa veden johtaminen muutaman 
sadan metrin päästä uudella ojalla

• Arvioitu budjetti 5000 eur, mutta kohde meni helposti ja 
rahaa kului vähemmän

• Tuloksena oli noin 100 ha alalla kuivahtaneen rimpisen 
suon palautuminen sekä saatiin noin 200 
ha metsätalouden valuma-alueen aikaisemmin 
suoraan ojiin menneet vedet kulkemaan suon kautta



Vesien palauttamisen ja suon ennallistamisen rahoituskanavia

• Kunta- ja Järjestö-Helmi, ELY:n vesienhoidon avustukset, 
Maa- ja metsätalouden vesienhallinnan rahoitushaku, 
Maaseuturahasto, Metsä Groupin luonnonhoito-ohjelma, 
SOTKA-riistakosteikot, yritysten ja säätiöiden rahoitukset, 
vapaaehtoinen hiilikompensaatio, sijoitusrahastot, Leader, 
LIFE, EAKR.

• Tulevia: JTF, METKA, EU:n biodiversiteettistrategia ja 
ennallistamislainsäädäntö, sertifikaattien uudistaminen, 
EU:n taksonomia-asetuksen ilmasto- ja ympäristökriteerit, 
ekologiset kompensaatiot, päästökauppa, suojelualueiden 
myynti ja vuokraus.

• Rahoitus ei ole ensisijainen ongelma vaan hankkeiden 
valmisteluun tarvittava työpanos ja osaaminen.

• Suokohteiden luokittelu- ja priorisointityö myös tarpeen.



Vastuu- ja korvauskysymykset

• Mahdolliset vettymishaitat?

• Toimenpiteestä aiheutuvat mahdolliset muut haitat ja 
niiden korvaukset?

• Vesien palauttamisen vaikutusten pitkäaikainen seuranta?

• Edunmenetysten korvaaminen Natura 2000 -verkoston 
soiden vedenpalautuksessa kunnostusojituksen 
yhteydessä (Olli Salo, 2021)

• Vesien palauttaminen suojelusoille -hankkeessa osalle 
kohteista asennetaan pohjaveden korkeutta mittaavia 
antureita.



Hankkeen viimeisiä tehtäviä ja tuotoksia

• Maanomistajien kanssa käytävät keskustelut vastuukysymyksistä 
ja pilottikohteiden toteuttamisesta

• Iijoen valuma-alueen sekä koko Suomen kattava potentiaalisten 
vesienpalautuskohteiden kartta-aineisto

• Loppuraportti (marraskuu 2022)

• Video menetelmästä

• Mahdolliset jatkohankkeet



Kiitos

http://www.greenpolis.fi/

