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laidalla, missä muutaman sadan metrin matkal-
ta on kartoitettu kolmetoista erillistä lähteikköä 
kuusikkoisten korpien keskellä. Korpialueella 
lähteikköjen vedet ovat virranneet pieniä noroja 
myöten kohti läheistä pikkujokea. Selviä luontai-
sia purouomia ei ole havaittu.

Korpialueelle on tehty kaivamalla ja pai-
koin kiviä räjäyttämällä yksittäisiä ojia ilmeises-
ti 1960–1970-luvuilla siten, että ojat läpäisevät 
tai sivuavat yhdeksää lähdettä. Ojitusten jälkeen 
pohjavettä purkautuu kaivettujen ojien pohjille. 
Mesotro�sten lähteikköjen tyypillistä sammalla-
jistoa on säilynyt monin paikoin pieninä kasvus-
toina ojien pohjilla. Ympäröivät korvet ovat kui-
vuneet, mutta puustoltaan ja lahopuustoltaan ne 
ovat edelleen edustavia. Ojitusten suoran vaiku-
tuksen ulkopuolelle jääneet kolme lähdettä ovat 
säilyneet hyvin, suurin niistä sammallajistoltaan 
tyypillisenä meso-eutro�sena avolähteenä.

Lähteikköaluetta ympäröivien rämeiden ojia 
täytettiin koneellisesti vuonna 2008 (kuva 80). 
Tällöin jätettiin lähteikköinen korpialue toi-
menpiteiden ulkopuolelle. Alueen laidoilla ojien 
täyttäminen ulotettiin lähimmillään muutaman 
metrin päähän purkautumiskohdasta. Tämän jäl-

13.7 Lähteikköjen kunnostaminen  
käsityönä: Talaskangas

Sari Kaartinen ja Sakari Rehell

Talaskankaan luonnonsuojelualue sijaitsee Kai-
nuun ja Pohjois-Savon rajalla, Sonkajärven, Vie-
remän ja Vuolijoen kuntien alueella, vedenjakaja-
seudulla. Alueella on loivapiirteisiä moreeniselän-
teitä ja niiden välisiä painanteita. Talaskangas on 
tunnettu erämaisena vanhojen metsien suojelu-
kohteena, mutta aapasuot ja kankaiden reunojen 
puustoiset suot peittävät noin puolet alueen pin-
ta-alasta. Pääosa soista on luonnontilaisia, mutta 
paikoin niiden reunaosissa on laajojakin ojitus-
alueita, joita on ennallistettu vuosina 2006–2008 
tukkimalla ojia ja poistamalla ojituksen seurauk-
sena kasvanutta puustoa.

Suojelualueen keskellä on sen huomattavin 
kangasmaa, Talaskangas. Se on reilun neljän ki-
lometrin pituinen ja 700 metrin levyinen moree-
niselänne. Moreenimaille tyypillisesti kankaalla 
muodostuvaa pohjavettä purkautuu useista pie-
nehköistä lähteistä kankaan reunoilla (kuva 80). 
Merkittävin lähteikköalue on selänteen lounais-

Kuva 80. Toimenpiteet Talaskankaan lähteikköalueella ja ympäristössä.
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Ojiin on syntynyt peilaavaa vesipintaa ja pieniä 
”koskipaikkoja”. Samalla ojat ovat muuttuneet 
puromaisemmiksi. Pohjapatojen teon ajaksi nos-
tettiin lähdevaikutteiset sammalet turvaan, ojis-
ta aikoinaan nostettuja kiviä vyöryteltiin takai-
sin ojiin ja lähdesammalet palautettiin sopivan 
korkuisille kivi- ja puupinnoille kasvamaan (kuva 
81). Tavoitteena ei ollut ojien täydellinen täyttä-
minen, vaan vedenpinnan varovainen nostami-
nen korpialueella sekä pohjaveden virtausuoman 
saaminen monimuotoisemmaksi (kuvat 82 ja 83). 

Vuoden 2012 seurantakäynnin perusteella va-
rovainen ennallistaminen on onnistunut hyvin. 
Lähteiden ja runsaasti lähdevettä valuttavien en-
nallistettujen ojien sammallajisto on melko niuk-
kaa mutta alueen karuhkoille, hapanvetisille (pH 
5,2–5,9) lähteille tyypillistä ja edustavaa. Ennal-
listetuissa lähteissä kasvaa runsaana mm. hete-
sirppisammalta, hetealvesammalta (Chiloscyphus 

keen alue jätettiin ”lepäämään” vuodeksi, koska 
haluttiin nähdä, olisiko läheisten ojien täytöllä 
vaikutuksia lähteikköalueeseen. 

Syksyllä 2009 ja 2010 keskityttiin ennallista-
maan metsäojitusten muuttamien lähteiköiden 
vesitaloutta käsitöinä ja varovaisuusperiaatteella 
(kuva 80). Vuonna 2009 lähteiden yläpuolella 
olevat ojat tukittiin puulla vahvistetuin turvepa-
doin. Näin lähteeseen ei pääse vesiä, jotka eivät 
sinne kuulu. Itse lähteensilmille ei ole tehty mi-
tään, mutta kauemmas lähteestä tehdyin pohja-
padoin on pyritty palauttamaan lähteille lähde-
allasta. 

Vuonna 2010 keskityttiin veden virtauksen 
hidastamiseen ojissa sekä lähdevesivaikutteisen 
pinta-alan laajentamiseen. Kivistä, puun rungois-
ta ja joskus turpeella täytetyistä juuttisäkeistäkin 
rakennetuilla pohjapadoilla saatiin veden pintaa 
nostettua ja vesi leviämään hieman laajemmalle. 

Kuva 81. Lähteensilmän veden pintaa nostetaan pohjapadolla noin 2 metrin päässä varsinaisesta silmäkkeestä. Lähde-
sammalet on nostettu pressun päälle odottamaan takaisin istuttamista. Veden pinnan taso nousi noin 5 cm. Kuva: Sari 
Kaartinen, elokuu 2009.
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polyanthos) ja purokinnassammalta (Scapania un-
dulata). Joidenkin lähteiden läheisyydessä näkyy 
vanhoja, kuivuneita lähdepainanteita, joten alu-
een pohjaveden pinnan taso ei ole varovaisen toi-
minnan seurauksena noussut aivan luontaiselle 
tasolleen. Ennallistaminen on kuitenkin edistänyt 
lähteiden palautumista, ja ojien välissä säilyneet, 
edustavat luonnontilaiset lähteet edesauttavat la-
jiston palautumista. Alueella seurataan lähdesam-
malten leviämistä ja tarvittaessa jatketaan kun-
nostustyötä esimerkiksi pohjapatoja korottamalla.

Lähteitä kunnostettiin vuosina 2009 ja 2010 
yhteensä 16 metsurityöpäivää (noin 4 000 €). 
Työkaluina olivat moottorisaha, lapiot, rautakan-
get, juuttisäkkejä sekä käsivinssi ja kuormaliinoja. 
Kunnostettavia lähteitä oli 9 kpl ja ojia maisemoi-
tiin kaikkiaan noin 650 metrin matkalta. Suun-
nittelu ja työnjohto veivät neljä työpäivää.

Kuva 82. Pohjavettä virtaavassa ojassa vedenpintaa on 
nostettu ja uomaa tehty monimuotoisemmaksi. Aiemmin 
suorassa ojassa vesi kulki syvällä ojan pohjalla, eikä sitä 
juuri näkynyt. Pohjapadoilla on hillitty veden virtausta ja 
saatu aikaan suvantoja ja pieniä koskipaikkoja. Suvanto-
paikoissa sammalilla on mahdollisuus levittäytyä kivien 
ja puiden pinnoille. Kuva: Sari Kaartinen, syyskuu 2009.

Kuva 83. Parhaimmillaan tulos muistuttaa jo pientä lähdepuroa. Kuva on otettu heti hoitotoimien jälkeen. Kuva: Sari 
Kaartinen, elokuu 2009.
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on otettu soraa. Alueen erikoisuus ovat lukuisat 
Töyrikankaan rinteessä sijaitsevat lähteet. Alueel-
la on yhteensä noin 15 lähdettä tai tihkupintaa, 
joiden lajisto kärsii korven ojituksesta. 

Alueen tilanne ennen ojitusta ja ojituksen 
jälkeen

Vanhassa ilmakuvassa alue näyttää lähes saman-
laiselta puustoiselta korvelta kuin nykyisinkin. 
Nykyisen kasvillisuuden perusteella voi kuitenkin 
päätellä, että puronotkon yläosa (luoteinen puo-
lisko) on ollut valtaosin melko rehevää ruohoista 
korpea. Rehevyys on pääosin peräisin ylempänä 
harjun reunoilla olevista antoisista lähteistä pur-
kautuvista vesistä (kuva 84). Koirapuron varrella 
myös tulvavedet ovat todennäköisesti levittäneet 
ravinteita purouoman reunoille. Etenkin Koira-
niityn alueella on avolähteiden lisäksi runsaasti 
tihkupintoja. Puronotkon alaosassa on ollut ka-
rumpia korpityyppejä, joita on halkonut tulva-
vaikutteinen rehevämpi purouoma.

Koko korpialue on ojitettu kaivinkoneella il-
meisesti 1970-luvulla. Sitä on myös lannoitettu, 
sillä alueelta löytyi useita tyhjiä lannoitesäkke-

13.8 Lähteinen korpi: Kannonkosken 
Kismanniemi

Reijo Hokkanen ja Tuomas Haapalehto

Johdanto

Kismanniemen virkistysmetsä sijaitsee Keski-Suo-
messa, noin 10 km Kannonkosken kuntakeskuk-
sesta pohjoiseen. Metsähallituksen omalla pää-
töksellään perustamassa virkistysmetsässä harjoi-
tetaan metsätaloutta niin, että virkistyskäyttöä ja 
luontomatkailua tukevat luonnonpiirteet säilyvät. 
Alue on Metsähallituksen metsätalouden hallin-
nassa, eikä se kuulu mihinkään suojeluohjelmaan. 

Kismanniemen virkistysmetsässä Koiralam-
mesta laskevan puron ympärillä on noin kaksi 
kilometriä pitkä ja 200–300 m leveä Koirapuron 
korpi (kuva 84). Korven pinta-ala on 25 ha, ja se 
on luokiteltu Metsähallituksessa luontokohteeksi, 
joka on jätetty metsätalouskäytön ulkopuolelle. 
Korpi sijaitsee painanteessa, jossa varsinkin lou-
naispuolen rinne on jyrkkä. Korven lounaispuo-
lella on korven suuntainen harjujakso. Korven 
vieressä olevasta harjun osasta, Töyrikankaasta, 

Kuva 84. Koirapuron korpi valuma-alueineen.
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lähteen pohjassa runsas pohjaveden purkautumi-
nen näkyi hiekan ”pulppuamisena”. 

Ennen ennallistamista korpialue oli turve-
kangasta. Rehevimmät kohdat ja koko Koiranii-
tyn alue olivat ruohoturvekankaita. Karuimmat 
alueet eteläosassa olivat mustikkaturvekankaita. 
Korven puuston ikä oli 40–100 vuotta. Puusto 
on kuusivaltaista, sekapuuna on paikoin paljon 
koivua ja mäntyä mutta myös haapaa. Muutamal-
le kuviolle oli istutettu kuusta ja mäntyä. Nämä 
kuviot olivat hyvin tiheitä, eikä aluskasvillisuutta 
juurikaan ollut. Muut kuviot olivat harvempia 
ja ilmeeltään enemmän luonnontilaisen kaltaisia. 
Lahopuuta oli niukasti, keskimäärin alle 5 m3/ha.

Ennallistamisen suunnittelua varten korves-
sa tehtiin sammal- ja putkilokasvikartoitukset. 
Inventoinnissa havaittuja sammallajeja olivat 
mm. harsosammal (VU), kantopaanusammal 
Calypogeia suecica (VU), kantoraippasammal 
Anastrophyllum hellerianum (NT) ja pikkulovi-
sammal Lophozia ascendens (VU). Putkilokasveis-
ta merkittävimmät lajit olivat korpinurmikka Poa 
remota (NT), lehtopalsami Impatiens noli-tangere, 

jä. Koirapuro on oikaistu ojituksen yhteydessä, 
ja todennäköisesti oja on kaivettu aika tarkasti 
puron kohdalle. Vanhaa purouomaa näkyi vain 
muutamissa kohdin, lähinnä Koiraniityn kohdal-
la. Vanha uoma on noin puoli metriä leveä ja 40 
cm syvä. Alempana Hautakorven alueella van-
haa purouomaa ei voinut erottaa maastossa. Koi-
raniityn alueella oli myös muutamia pienempiä 
ojia, jotka on ilmeisesti kaivettu kuokalla alueen 
kuivattamiseksi heinän niittoa varten. Runsaan 
veden virtauksen ja hienojakoisen maalajin takia 
sarkaojat olivat paikoin pahasti syöpyneet, var-
sinkin Koiraniityn luona. Suurimmat ojat olivat 
2 metriä syviä ja leveitä. Kaikki korpialueen läh-
teet oli ojitettu. Useissa kohdin oja oli kaivettu 
suoraan lähteen läpi, jolloin lähteen vedenpinta 
oli laskenut (kuva 85). Osa nykyisin erottuvis-
ta veden purkauspisteistä on mahdollisesti syn-
tynyt ojan kaivamisen yhteydessä ojan pohjalle. 
Aiemman laaja-alaisen leviämisen sijaan lähdevai-
kutteisen veden virtaus keskittyi pääasiassa ojiin. 
Lähteet olivat pyöreitä monttuja, syvyys noin 1,5 
m ja leveys keskimäärin pari metriä. Muutaman 

Kuva 85. Pohjavesi purkautui keskelle ojaa. Kuva: Reijo Hokkanen 2007.
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kyisen ojan kohdalla. Ennallistamisen tavoitteita 
mietittäessä päädyttiin siihen, että ojat tukitaan 
kokonaan ja paikoin veden virtausta ohjataan 
pois ojalinjoilta. Tällöin vaatelias kasvillisuus saa 
uusia kasvupaikkoja ja virtauksen ohjaaminen 
pois ojalinjoilta vähentää riskiä kiintoaineksen 
huuhtoutumiseen. 

Kasviasiantuntijoiden lausuntojen mukaan 
ennallistaminen oli suositeltavaa eikä sillä pitäi-
si olla haittavaikutuksia arvokkaaseen lajistoon. 
Kartoitusten yhteydessä tutkittiin tarkasti myös 
ojien lajistoa. Ojissa ei todettu olevan sellaista 
lajistoa, joka estäisi niiden tukkimisen. Varotoi-
menpiteenä tärkeimmiltä tihkupinta-alueilta pää-
tettiin jättää puusto hakkaamatta. 

Ennallistaminen

Koirapuron korven ennallistaminen aloitettiin 
talvella 2009 puuston käsittelyllä. Kaikilta oja-
linjoilta poistettiin tukkimista haittaava puusto. 
Lisäksi puustorakenteeltaan yksipuolisimmilla 
kuvioilla (yhteensä 8 ha) tehtiin erirakenteistava 
hakkuu. Hakkuussa poistettiin kuusta ja muuta-
mia istutettuja mäntyjä. Lehtipuihin ei koskettu, 
vaan niiden kasvutilaa lisättiin poistamalla kuusia 
niiden vierestä. Hakkuun tavoitteena oli luoda 
alueelle erirakenteista, puulajistoltaan monipuo-
lista metsää. Hakkuu tehtiin monitoimikoneel-
la, ja yhteensä puustoa poistettiin noin 500 m3. 

Lähteiden ja runsaan veden virtauksen takia 
ojien tukkiminen päätettiin jakaa kahdelle vuo-
delle. Syksyllä 2009 täytettiin noin 3 kilometriä 
ojia kaivinkoneella alueen pohjoisosassa (kuva 
86). Ojat täytettiin kokonaan ja lisäksi kaivin-
koneella tehtiin patoja 20–40 metrin välein. Pato-
jen avulla vettä pyrittiin ohjaamaan saroille. Isoja 
syöpyneitä ojia ei pystytty ojamaiden niukkuuden 
takia tukkimaan kokonaan, joten ne padottiin 5 
metrin välein kaivinkoneen nostamalla turpeella 
ja kivennäismaalla. Tukkimisessa ei käytetty puu-
ta tai muuta ainesta. Parin tihkupinnan kohdalla 
vesi ohjattiin lähteestä vanhaan noroon täyttämäl-
lä oja ja poistamalla noron alkupäähän kasatut 
ojamaat. Lähteillä, joilla vanhaa uomaa ei ollut 
näkyvissä, ojan täyttö aloitettiin yleensä noin 10 
metrin päästä lähteen alapuolelta. Koirapuron uo-
maa ei tukittu, vaan siihen kaadettiin muutamia 
kuusia. Tavoitteena oli aiheuttaa veden virtauk-
seen epäsäännöllisyyttä ja tarjota kasveille kiin-
nittymisalustoja. Muutamassa kohdassa purovesi 

lehtokuusama Lonicera xylosteum ja mustakon-
nanmarja Actaea spicata. Lajistollisesti tärkeim-
miksi alueiksi osoittautuivat Koiraniityn tihku-
pinta-alue ja eteläosan Hautakorpeen laskevan 
puron varsi. Myös kaivetuissa, lähdeveden huuh-
tomissa ojissa esiintyi yleisiä lähdesammallajeja. 
Samaa lajistoa oli pienialaisesti ojien ulkopuolella 
etenkin joillakin ojittamattomilla tihkupinnoilla.

Ennallistamisen tavoitteet

Ennallistamistavoitteeksi asetettiin korven vesita-
louden palauttaminen ja siitä seuraava arvokkaan, 
etenkin lähdevaikutteisen lajiston elinolosuhtei-
den parantuminen. Lähteistä laskevan veden vir-
taus pyrittiin palauttamaan syvältä ojien pohjilta 
takaisin luontaisille kulkureiteille. Arvioitiin, että 
itse lähteiden tilan parantamiseksi ei olisi paljon 
tehtävissä. Vaikka niiden vedenpinta oli laske-
nut ojituksen ja syöpymisen myötä, useimmat 
lähteet toimivat edelleen veden purkupisteinä ja 
pienialaisina lähdelajiston elinympäristöinä, eikä 
niiden veden pinnan nostamisella todennäköi-
sesti saavutettaisi erityistä lajistollista hyötyä. Ve-
sitalouden palauttamiseen kuului myös suoraksi 
kaivetun Koirapuron virtauksen palauttaminen 
luonnollisemmaksi, hitaasti virtaavaksi ja mut-
kittelevaksi puroksi. Korven puustorakenne oli 
ojituksen ja istutusten takia luonnottoman tiheä 
ja liian mänty- ja kuusivoittoinen. Puuston har-
ventamisen lisäksi lehtipuuston osuutta haluttiin 
kasvattaa ja koko puuston ikärakennetta moni-
puolistaa. Puunmyyntitulot käytettiin ennallis-
tamistoimenpiteiden kustannusten kattamiseen.

Korven luontaisen vieton ja runsaan kumpua-
van pohjaveden takia ennallistaminen oli suun-
niteltava ja toteutettava huolella. Pahoin syöpy-
neiden ojien perusteella varauduttiin siihen, et-
tä ennallistaminen voi aiheuttaa kiintoaineksen 
huuhtoutumista alapuolisiin vesistöihin. Suun-
nitteluvaiheessa arvioitiin kuitenkin, että epä-
säännöllisesti täytettäviin ojiin syntyvät vesikuo-
pat ja painanteet toimisivat ”lietekuoppina”, joi-
hin kiintoaines pääosin kertyisi. Matka vastaan-
ottavaan vesistöön on myös useita kilometrejä, 
mikä vähentää kuormitusta merkittävästi. Toisen 
haasteen muodostivat lähteet, jotka purkautuivat 
ojien pohjalle ja joiden vesi virtasi syvällä ojissa, 
usein vanhan lasku-uoman paikalla. Kuinka täl-
laiset ojat pitäisi täyttää? Laskuojan tukkimisen 
jälkeen lähdevedet virtaisivat joka tapauksessa ny-
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Ennallistamisen jälkeen

Syksyllä 2010 (vuosi ennallistamisen jälkeen) alue 
oli vettynyt epätasaisesti. Eniten olivat vettyneet 
lähteikköjen alapuoliset alueet. Lähteiden ala-
puolisissa täytetyissä ojissa suurimmat lammikot 
olivat yleensä muutaman neliömetrin laajuisia. 
Luontaisen vieton takia laajoja yhtenäisiä veden 
peittämiä alueita ei ollut muodostunut. Siellä, 
missä vanhoja norouomia oli ollut olemassa, ve-
si oli saatu ohjattua niihin. Yhtä lähdenoroa jou-
duttiin tosin avaamaan lapiotyönä jälkeenpäin, 
jotta vesi ei nousisi lähteessä liikaa. Itse lähteissä 
ei ollut tapahtunut suuria muutoksia. Vedenpinta 

ohjattiin vanhaan uomaan tukkimalla turpeella 
perattu purouoma ja avaamalla vanhan uoman 
alkupää. Suorien linjojen maisemoimiseksi oja-
linjoille kaadettiin kuusia kaivinkoneella. Kos-
ka kyseessä oli lajistoltaan arvokas kohde, täytyi 
kaivinkoneen liikkumista alueella ohjata tarkas-
ti. Tihkupinnat ja lähteiköt nauhoitettiin, jotta 
kone ei liikkuisi niillä. Koirapuron perattu puro 
ylitettiin koneella vain yhdestä kohtaa. Koneen 
uppoamisesta ei ollut vaaraa, sillä alue oli hyvin 
runsaspuustoista. Koirapuron korven eteläosan 
ojat tukitaan lähitulevaisuudessa. 

Kuva 86. Vuonna 2009 tukittiin Koirapuron korven pohjoisosan ojat. 
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Luonto puuttui Koirapuron korven kehi-
tykseen aamuyöllä 30.7.2010, kun Asta-myrsky 
puhalsi koko Suomen yli Etelä-Karjalasta Keski-
Pohjanmaalle. Myrsky kaatoi Koirapuron korves-
sa runsaasti puita varsinkin harvennetuilta alueil-
ta (kuva 87). Ojalinjat ja ennallistamisen jäljet 
peittyivät rytöjen alle, joista laajin oli noin 200 
m pitkä ja 40 m leveä. Lähteet ovat kuitenkin 
säästyneet pahimmilta tuhoilta.

oli noussut parissa lähteessä muutamia senttejä. 
Isoissa syöpyneissä ojissa patojen välit olivat täyn-
nä vettä. Vesi virtasi padon yli seuraavaan patovä-
liin, mutta kiintoainesta ei toistaiseksi näyttänyt 
lähteneen liikkeelle. Paikoin vesi ohjautui täyte-
tyn ojan sivulle. Epätasainen täyttöjälki näyttäisi 
estävän kiintoaineksen liikkeelle lähdön, sillä täy-
tetyssä ojassa veden liikkuminen oli hyvin mut-
kittelevaa. Koiraniityn alueella vesi oli ohjautu-
nut kuokalla kaivettuihin mataliin ojiin. Tämä 
tuskin kuitenkaan haittaa ennallistamiskehitys-
tä, sillä ojat ovat osin puromaisia ja hyvin pie-
niä. Lehtopalsami oli runsastunut ensimmäisen 
kesän jälkeen selvästi valon määrän lisäännyttyä 
ja vallannut hakatut ja ojan täytössä paljastuneet 
maat (kuva 87). 

Kuva 87. Lehtopalsami valtasi ojalinjat ennallistamisen jälkeen, ja Asta-myrsky kaatoi puita. Kuva: Reijo Hokkanen 2010.
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sella osavaluma-alueella korpi on pienen koho-
suon laiteella. Suurimmalla, itäisellä osavaluma- 
alueella suo on epäyhtenäinen, ohutturpeinen 
korpi.

Mustakorpi ojitettiin osittain 1930-luvulla ja 
kokonaan 1950-luvulla. Ojaverkosto ei ollut ko-
vin tiheä, mutta sen vaikutukset alueen korpiin 
olivat huomattavat. Suurin puuston tilavuus en-
nen ennallistamista oli yli 300 m³/ha, ja kaikki 
korvet oli ennallistamissuunnitelmassa luokitel-
tu turvekankaiksi (kuva 89). Pohjoisen osavalu-
ma-alueen rämeiset osat eivät olleet muuttuneet 
ojituksen seurauksena juuri lainkaan. Läntisen 
osavaluma-alueen läntisin nurkka oli ennallistu-
nut itsekseen, koska sitä kuivattavat ojat olivat 
tukkeutuneet yläpuolelta tulleen kiintoaineskuor-
mituksen vuoksi. Itsekseen ennallistuneen osan 
arvioitiin toimivan ravinnepuskurina yläpuolella 
tehtäville ennallistamistoimenpiteille.

13.9 Nuuksion kansallispuiston 
Mustakorpi

Markku Koskinen ja Tapani Sallantaus

Nuuksion Mustakorven kuvaus ja historia

Nuuksion kansallispuiston länsiosassa, Vihdin ja 
Kirkkonummen rajalla sijaitseva Mustakorpi on 
49-hehtaarisella valuma-alueella sijaitseva noin 
14 hehtaarin suokokonaisuus, joka koostuu kes-
kirehevistä korvista ja pienestä isovarpurämees-
tä. Suokokonaisuudessa on kolme osavaluma-
aluetta: itäinen, pohjoinen ja läntinen (kuva 88). 
Itäisen ja pohjoisen osavaluma-alueen vedet vir-
taavat ojituksen yhteydessä perattuja puroja pit-
kin läntiselle osavaluma-alueelle ja siitä edelleen 
pois Mustakorven alueelta. Läntisellä osavaluma- 
alueella on laakson pohjalle muodostunut korpi, 
joka peittää osavaluma-alueesta yli 40 %. Pohjoi-

Kuva 88. Mustakorven ennallistamisalue. Karttaan on rajattu sinisellä osavaluma-alueiden rajat ja punaisilla pisteillä on 
merkitty vesinäytteidenottopisteet. Kaikki ojat on padottu noin 30 metrin välein.
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kuksen simuloitujen pienten valuma-alueiden oh-
jelmassa olevalta valuma-alueelta.

Mustakorvessa ei ole systemaattisesti seurattu 
kasvillisuuden muutoksia. Vuonna 2007 soiden 
korpisille osille tehtiin kuitenkin pohjakasvilli-
suuslinjat, joilta arvioitiin kahden metrin välein 
halkaisijaltaan 30 cm:n ympyränäytealalta rah-
kasammalten ja muiden suosammalten, metsä-
sammalten sekä karikkeen peittävyys. Läntisellä 
osavaluma-alueella suosammalten peittävyys oli 
suuri, kun taas pohjoisen osavaluma-alueen kor-
pireunuksella paljaan karikkeen osuus oli huo-
mattava, paikoin 100 prosenttia. Samalla mi-
tattiin relaskooppikoealoilla kuolleen puuston 
osuus, joka oli paikoin jopa kolmannes kaikesta 
puustosta. Ennallistaminen oli siis onnistunut eri-
asteisesti eri osavaluma-alueilla.

Kasvillisuusseurannan puuttumisen vuoksi 
ennallistumisen etenemisestä ei ole tarkkaa ai-
neistoa, mutta ennallistuminen käynnistyi ri-
peästi vuoden 2004 loppukesän rankkasateiden 
ai heut taman voimakkaan vettymisen jälkeen. Täl-
löin puita kuoli runsaasti ja kasvillisuus alkoi pa-
lautua takaisin korpikasvillisuudeksi (kuva 90).

Ennallistamistoimenpiteet ja  
ennallistumisen eteneminen

Mustakorpi ennallistettiin loppusyksystä 2001. 
Ennallistamistoimenpiteinä suon pääojat tukit-
tiin suurilla turvepadoilla, mutta puustoon ei 
koskettu.

Ennallistamisen vaikutusta veden laatuun seu-
rattiin kolmella mittapisteellä suon kolmen osa-
valuma-alueen alareunoilla (kuva 88). Vesinäyt-
teiden keruu aloitettiin ennen ennallistamistoi-
mia huhtikuussa 2001, ja kalibrointikauden pi-
tuudeksi muodostui noin kuusi kuukautta. Kalib-
rointikauteen sisältyivät kevät- ja syysylivalumat. 
Vedenlaadun seurantaa jatkettiin vuoteen 2007 
asti. Ennallistamisen aiheuttama lisähuuhtouma 
laskettiin vertaamalla toteutunutta huuhtoumaa 
laskennalliseen taustahuuhtoumaan. Laskennal-
linen taustahuuhtouma laskettiin käyttäen kalib-
rointikauden virtaamapainotettuja pitoisuuskes-
kiarvoja sulan maan kaudelle (kesä-marraskuu) 
ja routaiselle ajalle (joulu-toukokuu). Päivittäiset 
valunnat saatiin läheiseltä Suomen ympäristökes-

Kuva 89. Ojituksen seurauksena Mustakorpi oli muuttu-
nut järeäpuustoiseksi ruohoturvekankaaksi. Kuva: Markku 
Koskinen, 2009. 

Kuva 90. Ennallistamisen jälkeen rehevä suokasvillisuus on 
vallannut alaa ja järeät puut ovat kuolleet. Kuva: Markku 
Koskinen 2009.
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Johtopäätökset

Mustakorven ennallistamisen voidaan katsoa on-
nistuneen, koska pohjakasvillisuus on jo muut-
tunut luonnontilaista korpikasvillisuutta vastaa-
vaksi. Myös alueella kasvanut järeä kuusikko on 
monin paikoin harventunut, ja puustorakenne on 
alkanut muuttua aukkoiseksi. Kunhan nyt pys-
tyyn kuolleet puut alkavat kaatua, aukkoisuus 
lisääntyy ja korvelle ominainen vaihteleva valo-
ilmasto valtaa alaa. Ennallistumisprosessi on vet-
tymisen jälkeen edennyt vauhdilla, ja suo lähestyy 
luonnontilaisen kaltaista, vaikka se oli ojituksen 
seurauksena hyvin voimakkaasti muuttunut. Kor-
pien ennallistaminen vaikuttaa siis olevan melko 
helppoa niiden laajan valuma-alueen vuoksi. On 
vain saatava vedet virtaamaan reunaojien yli suol-
le, ja muita toimenpiteitä ei välttämättä tarvita.

Mustakorven esimerkki osoittaa, että korven 
ennallistaminen voi aiheuttaa huomattavan ra-
vinne- ja hiilikuormituksen toimenpidehehtaaria 
kohden. Korvet ovat kuitenkin tyypillisesti sen 
verran pienialaisia, että vesistövaikutukset jääne-
vät pieniksi. 

Puuston osittainen poisto luonnontilaisen 
korven puustorakennetta tavoitellen ennallista-
misen yhteydessä voisi vähentää kuormitusta, 
etenkin jos myös hakkuutähteet poistetaan suol-
ta. Runkoja voisi kuitenkin jättää lojumaan maas-
toon lahopuuksi, ja pökkelöitä seisomaan sopiviin 
paikkoihin. Puskurivyöhykkeen käyttöä ennallis-
tamistoimenpiteiden vesistökuormituksen vähen-
täjänä on esitetty keinoksi vähentää kuormitusta. 
Mustakorvenkin tapauksessa noin neljäsosa en-
nallistamisen mobilisoimista ravinteista pidättyi 
itsekseen syntyneelle puskurivyöhykkeelle. Pidät-
tymisen tehostamiseksi oikovirtaukset, kuten ve-
denvirtaus vanhoja ojauomia pitkin, tulisi vält-
tää ja vesi pitäisi saada virtaamaan tasaisesti suon 
yli. Viettävissä korpinotkelmissa tämä saattaa olla 
vaikeaa.

Ennallistamisen vesistökuorma

Mustakorven ennallistaminen aiheutti toimenpi-
depinta-alaa kohden huomattavan ravinne- ja hii-
lipäästön valumavesissä. Kuuden ennallistamisen 
jälkeisen vuoden aikana ylimääräinen huuhtou-
ma oli 900 kiloa orgaanista hiiltä, 22 kiloa typ-
peä (0,4 kiloa nitraatti–nitriittityppeä ja 4,7 kiloa 
ammoniumtyppeä) ja 1,7 kiloa fosforia (1,2 kiloa 
fosfaattifosforia) ennallistettua hehtaaria kohden.

Ennallistamisen aiheuttama vesistökuormitus 
tapahtui kahdessa vaiheessa. Pitoisuudet nousivat 
voimakkaasti maksimiin noin vuosi ennallista-
misesta, minkä jälkeen kuormitus alkoi nopeasti 
laskea. Kolmannen vuoden loppukesälle osunut 
hyvin voimakas sade aiheutti neljäntenä vuonna 
uuden kuormituspiikin, joka ei ollut täysin ohi 
vielä viimeisenäkään seurantavuotena (vuonna 
2007). Puustoisen korven ennallistuminen lienee 
käynnistynyt todenteolla vasta sulan maan aikaan 
sattuneen voimakkaan vettymisen jälkeen. Tätä 
ennen puusto todennäköisesti pystyi haihdunnal-
laan torjumaan vettymistä. Vastaavia havaintoja 
on myös Liesjärven kansallispuiston Soukonkor-
vesta, jossa märkä vuosi 1998 käynnisti ennallis-
tumisen toden teolla.

Itsekseen ennallistunut, noin hehtaarin suu-
ruinen osa läntisestä osavaluma-alueesta (2 % 
valuma-alueesta) sitoi ensimmäisinä vuosina en-
nallistamisen jälkeen jonkin verran fosforia ja typ-
peä, mutta vaikutus fosforihuuhtoumaan loppui 
parin vuoden jälkeen ja typenkin sitominen heik-
keni selvästi kolmen vuoden jälkeen. Kaikkiaan 
typpeä sitoutui tähän itsekseen ennallistuneeseen 
puskurivyöhykkeeseen noin 100 kiloa ja fosforia 
noin 8 kiloa, eli noin neljännes ennallistamisen 
mobilisoimista määristä.
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sai metsätaloudelta luvan ennallistaa luontokoh-
de. Työ tehtiin osana Helmi-Life-hanketta.

Korvessa virtaa puro, joka laskee suoraan ala-
puolella (pohjoispuolella) olevaan Lakonjärveen. 
Puro saa vetensä valuma-alueen yläosien ojitetuil-
ta soilta, korven yläosan tihkupintaisesta lähteestä 
ja ympäröivien rinteiden alaosien tihkupinnoista 
sekä rinteiden valumavesistä. Puron alaosaa oli 
ojituksen yhteydessä perattu ja oiottu. Oikais-
tu uoma oli syöpynyt voimakkaasti 150 metrin 
matkalta, ja vesi oli kuljettanut puron pohjalta 
hiekkaa Lakonjärveen. Syöpyneen puron pohja 
oli hiekkainen eikä siinä ollut merkittävässä mää-
rin vakiintunutta purokasvillisuutta. Alkuperäistä 
puron uomaa oli peratulla osalla näkyvissä enää 
muutama lyhyt ja matala mutka. Syöpynyttä osaa 
reunustava puusto on lähes 100-vuotiasta korpi-
kuusikkoa, jossa kasvaa myös mäntyjä ja koivuja. 

Vuonna 2003 tehdyssä ennallistamissuunni-
telmassa ehdotettiin ojien patoamista ja täyttä-
mistä sen mukaan kuin ojamaat ja ohutturpei-
silta saroilta kaavittava turve riittäisivät täyttöön. 
Puron syöpyneet osat aiottiin jättää pääosin kos-
kematta. 

Kohteella vieraili suoasiantuntijaryhmä syksyl-
lä 2004. Maastokeskusteluissa tultiin tulokseen, 
että pelkkä ojien patoaminen ei riitä, vaan ojat 
on täytettävä tavalla tai toisella kokonaan. Myös 
syöpyneen purouoman täyttämistä suositeltiin. 

Korpi ennallistettiin elokuussa 2006 kolmen 
päivän aikana. Kaksi kaivinkonetta täytti ja pa-
tosi ojia, toinen kahdessa vuorossa. Purossa oli 
kuivan kesän seurauksena vähän vettä, joten ve-
si ei hankaloittanut ennallistamista. Koska korpi 
viettää paikoin voimakkaasti ja vettä liikkuu kor-
ven kautta runsaasti Lakonjärveen, ojiin päätet-
tiin tehdä 18 puulla ja suodatinkankaalla (kuva 
36 s. 148) vahvistettua patoa (kuva 92). Kolme 
metsuria teki ojan penkoilla kasvavista puista pa-
topuita ja avusti kaivinkoneen kuljettajaa patojen 
teossa. Patoja tehtäessä kaivinkoneen kuljettaja 
tiivisti ojaan ensin viiston turvevallin, jonka pääl-
le laitettiin suodatinkangas ja patopuut. Lopuksi 
rakennelma peitettiin turpeella. Muuten ojalin-
joja ei raivattu, eikä sarkojen puustoon kajottu. 
Muutamia puita kaivinkoneiden kuljettajat kaa-
telivat täytetyille ojalinjoille. 

Kaivinkoneen kuljettajat pystyvät tekemään 
padot valmiista patopuista myös omatoimisesti. 
Silloin on käytännöllisintä laittaa suodatinkan-
gas puiden päälle. Hoikan korpea ennallistettaessa 

13.10 Viettävä, lähteinen puronvarsi-
korpi: Ilomantsin Hoikka

Maarit Similä ja Suvi Haapalehto

Monesta osa-alueesta koostuvan Ilomantsin Koi-
tajoen Natura-alueen pohjoisin osa on metsä-, 
maankäyttö- ja rakennus- sekä maa-aineslaeilla 
toteutettava Hoikan alue, joka on pääosin Metsä-
hallituksen metsätalouden hallinnassa. Vajaan ki-
lometrin mittainen ja noin 130 metrin levyinen, 
maastonmuodoiltaan selvärajainen ojitettu kor-
pinotko on metsätalouden luontokohde. Korven 
maanpinnan korkeus laskee etelästä pohjoiseen 
kilometrin matkalla noin 15 m (kuva 91). Korpi 
on ohutturpeisen mustikkakangaskorven ja kor-
pirämeen mosaiikkia. Koitajoen Natura-alueen 
hoitoa ja käyttöä suunniteltaessa luontopalvelut 

Kuva 91. Hoikan korven valuma-alue on noin 100 ha.
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sen jälkeen aiempaa laajemmalle alueelle. Tähän 
mennessä on kuollut kuusia, ja osa männyistä 
voi silminnähden huonosti. Puustoa on kuollut 
myös kohdassa, jossa purouoma muistutti luon-
taista eikä sille tehty ennallistamisen yhteydessä 
mitään. Ennallistamisen myötä veden pinta on 
tällä kohtaa aiempaa korkeammalla, minkä seu-
rauksena on kuollut kymmenkunta nuorta kuus-
ta. Kaiken kaikkiaan puustoa on kuollut ennallis-
tamisen intensiteettiin nähden vähän, mikä joh-
tuu korven optimaalisista korkeuseroista: purol-
le ja tulvavesille on tilaa korven matalimmissa 
kohdissa ja vesi liikkuu viettävän korven kautta 
Lakonjärveen. Ojalinjat ovat maisemoitumassa 
hyvää vauhtia, kun niille on kasvanut koivun ja 
kuusen taimia. 

työnjohdon oli välttämätöntä olla paikalla koko 
ajan puroa ja viettävimpiä kohtia ennallistettaes-
sa, koska pulmia (mm. täyttömaiden puute) rat-
kottiin sitä mukaa kuin niitä tuli eteen.

Ojien täyttö aloitettiin alueen yläosasta ja ojat 
täytettiin veden laskusuuntaan. Kaivinkoneen 
kuljettajat täyttivät niskaojat korven keskustaa 
kohti viettäviksi, jotta kivennäismaalta valuva 
pintavesi pääsee luontaiselle reitilleen niskaojien 
ylitse. Lähteisyyttä ja tihkupintaa on ojien väli-
sellä saralla. Korven yläosassa myös itäisempään 
ojaan tihkui 10 metrin matkalle rinteestä pohja-
vettä. Ojan täyttö lopetettiin tihkupinnan ylä-
osaan. Tihkupinnan yläpuolella on viettävä kohta, 
johon rakennettiin kolme puuvahvisteista patoa 
varmistamaan vesien ohjautuminen täytetyn oja-
linjan ylitse sen sijaan, että pintavedet valuisivat 
täytettyä ojaa pitkin tihkupinnalle. Myös muut 
puuvahvisteiset padot rakennettiin eniten viet-
täviin kohtiin sekä syöpyneeseen purouomaan. 

Kun ojien täytössä ehdittiin syöpyneen pera-
tun puron kohdalle, täyttö hankaloitui. Uoma 
oli syvä, vaikkakaan ei kovin leveä. Ojamaita ei 
ollut paikoin lainkaan ja kangaskorpi oli niin 
ohutturpeinen, ettei saroilta saatu merkittäväs-
ti lisää täyttömaata. Täytön jälkeen puron kohta 
jäikin laakeaksi painanteeksi. Tällä osalla koros-
tuu puu- ja suodatinkangasvahvisteisten patojen 
tärkeys, jotta helposti huuhtoutuva maa-aines ei 
jatka huuhtoutumistaan. Kun vesi muutaman 
viikon kuluessa nousi takaisin purouomaan, se 
ohjautui patojen ansiosta jäljellä oleviin alku-
peräisiin uoman pätkiin ja muuten luontevasti 
mutkaiseksi purouomaksi. Puron kohdalla vesi 
yleensä kiertää puuvahvisteisen padon matalam-
man pään kohdalta, mutta muuten padot ovat 
pysyneet ehjinä ja toimivat hyvin.

Hoitoseurannoissa on huomattu, että korven 
keskustaa kohti viettävä niskaojien täyttötapa on 
tarkoituksenmukainen ja puuvahvisteisten pato-
jen käyttäminen on ollut tarpeen. Padot ovat py-
syneet hyvin paikoillaan ja hoitavat tehtävänsä. 
Käytetty patorakenne on käytännöllinen kohteel-
la, missä patopuita on tarjolla paikan päällä. Lä-
hellä Lakonjärven rantaa vesi ohjautuu ojien täy-
tön ja patoamisen myötä laajalle alueelle ja osin 
pintavaluntaan, mikä vähentänee järveen joutu-
van kiintoaineen määrää. 

Puustoa on ensimmäisen viiden vuoden ai-
kana kuollut 30 x 50 metrin alalla Lakonjärven 
rannassa, missä puron vesi leviää ennallistami-

Kuva 92. Kaikki ennallistettavan alueen ojat täytettiin. Tarvittavien puu-
vahvisteisten patojen paikat merkittiin korpeen etukäteen kuitunauhalla. 
Patojen paikkoja hienosäädettiin työn edetessä. 
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virtaus tiivistyy rimpijuottiin ja usein puroonkin. 
Salmien jälkeen nevat taas avautuvat ja vedet le-
viävät laajemmalle luoden paikoin poikkeukselli-
sen vetisiä soita (Lokkineva, Karjaneva, Pakosuo 
Hepolamminneva, Heikinjärvenneva). Lopulta 
vedet laskevat vesistöihin 4–5 km:n päässä Soi-
dinnevasta.

Hepolamminneva on mainitussa aapasuover-
kostossa valumasuunnassa alimpana (kuva 93). 
Se on ollut luonnontilassa märkä, reunoille asti 
puuton rimpineva (kuva 94). Hepolamminevalla 
on ollut suuri, noin 5 hehtaarin avorimpi, jonka 
länteen liikkuvia vesiä on padonnut pitkä jänne. 
Nevan kaltevuus kasvaa Hepolampeen päin, ja 
rimmet ovat siellä pienempiä ja kapeampia. He-
polamminneva on saanut vesiä ainakin neljästä eri 
suunnasta (kuva 94). Pakosuolta on tullut vesiä 
saarekkeiden välisistä salmista. Myös kaakosta on 
tullut vesiä rimpinevajuottia pitkin. Nevan etelä-
puolella on kangasmetsäalue, jonka reunassa on 
todennäköisesti ollut lähteisyyttä.

13.11 Laaja aapasuokokonaisuus: 
Salamajärven kansallispuisto, Perho

Reijo Hokkanen ja Tuomas Haapalehto

Hepolamminnevan soiden kuvaus ja  
historia

Heikinjärvennevan–Soidinsuon–Hepolammin-
nevan alueen suot muodostavat noin 1 200 heh-
taarin laajuisen hydrologisesti yhtenäisen aapasoi-
den kokonaisuuden (kuva 93) Salamajärven kan-
sallispuistossa, Perhossa. Rimpinevat alkavat ete-
lästä Soidinnevalta, mistä yhtenäiset rimpineva-
juotit leviävät viuhkamaisesti pohjoiseen. Vallit-
sevia putkilokasvilajeja ovat siniheinä ja suursarat. 
Myös äimäsara ja vaaleasara (Carex livida) ovat 
tavallisia. Alueen kasvillisuudessa merkittävimpiä 
lajeja ovat mm. mähkä (Selaginella selaginoides) 
ja punakämmekkä. Kangasmetsäsaarekkeet pirs-
tovat nevat välillä kapeisiin salmiin, joissa veden 

Kuva 93. Hepolamminneva 2000-luvun alussa, ennen ennallistamista.
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sestä että ennen ojitusta vallinneesta tilanteesta. 
Maastossa tarkistettiin veden virtaussuuntia ojissa 
ja rimpinevoilla, joilla veden liike näkyy etenkin 
tulva-aikaan selvinä virtauksina. Näin muodostui 
kuva alueen luontaisesta ja nykyisestä hydrolo-
gias ta eli hydrologinen analyysi.

Ennallistamistoimenpiteitä suunniteltaessa 
paikannettiin 11 kohtaa, joissa vedet tulisi saada 
ohjattua ojista takaisin kuivuneelle rimpineval-
le (kuva 93, mustat nuolet). Näistä kahdeksan 
pystyttiin ennallistamaan, mutta kolme kohtaa 
jouduttiin jättämään ennallistamatta, koska kan-
sallispuiston ulkopuolisia alueita olisi vettynyt en-
nallistamisen seurauksena. Suunnitteluvaiheessa 
kävi selväksi, että Hepolamminnevan hydrologian 
ennallistaminen täysin luontaiseksi ei onnistuisi 
senkään vuoksi, että kansallispuiston Sysilammen 
tuvalle vievää tietä ei voi hävittää. Tie vaikuttaa 
vesien liikkeisiin suon itä- ja kaakkoisreunalla.

Ennallistamisella pyrittiin ohjaamaan vesi 
kansallispuistossa oleville kuivahtaneille rimpine-

Aluetta on ojitettu 1960-luvulta lähtien ja 
viimeisimmät ojitukset ovat 1990-luvulla tehty-
jä kunnostusojituksia. Kansallispuiston soista on 
ojitettu vain kapeita reunaosia. Nämä ja kansallis-
puiston ulkopuoliset ojitukset (mm. Lokkinevan 
ja Karjanevan länsireunat) katkaisevat kuitenkin 
vesien luontaisen liikkumisen rimpisiä soita pit-
kin (kuva 93). Tällä on ollut vaikutusta soiden 
hydrologiaan myös kansallispuiston keskiosissa, 
todennäköisesti aina Heikinjärvennevalle saakka. 
Rimpinevat, joita ei ole ojitettu mutta jonne vet-
tä ei enää tule yläpuolella olevien ojitusten takia, 
ovat taimettuneet ja osa rimmistä on kuivunut. 
Tämä näkyy selvimmin Pakosuon eteläosassa ja 
Lokkinevalla. 

Hepolamminnevaa ovat kuivattaneet suon 
länsi-lounais- ja eteläpuolelle kaivetut sarkaojat 
sekä suon itälaidalle kaivettu oja, joka estää Pa-
kosuon eteläosasta valuvien vesien pääsyn He-
polamminnevan rimmikkoon (kuva 93). Lisäksi 
Hepolamminnevan pohjoisosaa on kuivattanut 
rimmikon halkaiseva laskuoja. Vesien liikkeisiin 
vaikuttaa lisäksi Sysilammen tie, joka halkoo Pa-
kosuolta Hepolamminnevalle ulottuvaa rimmik-
koa kolmessa paikassa (kuva 93). Ojituksen jäl-
keen varsinkin jänteille ja suon reunoille on kas-
vanut puustoa. Avosuon maisema on kuitenkin 
säilynyt. Ennen ennallistamista Hepolamminne-
van suurimmalla kuivuneella rimmellä valtalajeja 
olivat suursarat ja raate, mutta siellä oli myös laa-
joja kuivuneita ja kasvittomia mutapintoja. En-
tisille rimpipinnoille on paikoin kasvanut kaner-
vaa. Nevan keskiosan märimmillä alueilla kasvaa 
edelleen vaateliaita lajeja, mm. siniheinää, puna-
kämmekkää ja vaaleasaraa. Varvut ovat valtalajeja 
jänteillä ja suon reunoilla. Laajimman rimmen 
halkaisevan ojan varrelle on kasvanut tiheä hies-
koivikko. 

Ennallistamisen tavoitteet

Ennallistamisen tärkein tavoite oli palauttaa ve-
sien luontainen liikkuminen Hepolamminnevan 
ja ympäristön rimpinevaverkostossa. Ilman ennal-
listamista alueen minerotro�set nevat kuivuisivat 
ja karuuntuisivat edelleen, koska ojitukset johtai-
sivat ravinteikkaammat vedet pois nevoilta. Myös 
puuston kasvu jatkuisi normaalia nopeampana. 

Koska valuma-alue on laaja, vesien liikkumi-
sen selvittäminen oli haasteellista. Peruskartan ja 
ilmakuvien avulla hahmoteltiin kuva sekä nykyi-

Kuva 94. Hepolamminneva 1950-luvulla.
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voitaisi palauttaa luontaiseen tilaan, sillä muu-
toin ympäröivät talousmetsäalueet uhkaisivat 
vettyä. Hepolamminnevalle tulisi ennallistami-
sen jälkeen edelleen hieman liikaa vettä, mutta 
lisäyksen vaikutukset arvioitiin vähäisiksi. Vesien 
määrää arvioitaisiin ennallistamisen jälkeen uu-
delleen hoitoseurannan yhteydessä, ja tarvittaessa 
ryhdyttäisiin toimenpiteisiin, joilla alue saataisiin 
kokonaan hydrologisesti luontaiseen tilaan. 

Ennallistaminen

Koska suojelualueella oli ojitettu vain kapeal-
ti suon reunaosia, joille ei ollut kasvanut mer-
kittävästi lisäpuustoa, puuston poistolle ei ollut 
tarvetta. Ojalinjoja raivattiin metsurityönä kui-
tenkin sen verran, että kaivinkone pystyi täyttä-
mään ojat. Hepolamminnevan suuren rimmen 
keskelle kasvanut hieskoivikko jätettiin pääosin 
pystyyn, koska se todennäköisesti kuolisi vetty-
misen myötä. 

Ojat tukittiin kaivinkoneella syksyllä 2008. 
Tukkiminen aloitettiin valuma-alueen yläosasta 
Lokkinevan suunnalta, jotta Hepolamminnevalle 
ojia pitkin tuleva vesimäärä vähenisi. Pakosuon 
eteläosassa vettä ei ohjattu takaisin nevalle, koska 
kuivattavat ojat olivat osin suojelualueen ulko-
puolella. Vesiä ohjailtiin kuivuneille rimpinevoille 
tekemällä pitkiä patoja täytettävään ojaan ja avaa-
malla tarvittaessa pieniä uomia vanhaan virtaus-
suuntaan päin. Padot tehtiin kohtiin, joissa rim-
pineva muuttuu ombrotro�seksi suoksi, hieman 
karumman suotyypin puolelle. Usein maastossa 
oli havaittavissa selvä suon pinnan nousu rimpi-
nevan jälkeen, koska rimpipinnat ovat luontaises-
ti alempana kuin karummat rahkaiset suotyypit.

Hepolamminnevalla suon itäreunan läpi kul-
kevaan laskuojaan kaivettiin alkupäähän neljä uo-
maa, joiden tavoitteena oli ohjata veden virtaus 
keskemmälle nevaa (kuva 98). Uomat kaivettiin 
niin, että ne purkivat vetensä rimpeen tai muu-
hun alavampaan paikkaan. Uomasta nostettu tur-
ve kasattiin yhtenäiseksi padoksi uoman alapuo-
lelle tai jänteen kohdalle, jos sellainen oli olemas-
sa (kuvat 95 ja 96). Nevan ympärillä olevat ojat 
tukittiin. Hepolampeen laskevaan ojaan tehtiin 
lisäksi pitkiä patoja, joiden tarkoitus oli levittää 
vettä mahdollisimman laajalle (kuva 98). Ilman 
patoja vesi liikkuu täytetyllä ojalinjalla eikä le-
viä tarpeeksi sivulle. Odotettavissa oli, että vesi 
kiertää padot, sillä nevalle tuleva vesimäärä oli-

voille vesien luontaisia reittejä pitkin. Tämä oli 
tarpeen myös, jotta saatiin pienennettyä ojituksen 
jälkeen kasvanutta Hepolamminnevan valuma-
aluetta (kuva 93). Hepolamminnevan läpi kaivet-
tuun ojaan ohjautui nimittäin ojaverkostoa pitkin 
huomattava osa Soidinnevan vesistä, ja jos ojat 
olisi tukittu pelkästään Hepolamminnevalla, olisi 
neva todennäköisesti vettynyt liikaa. Luonnonti-
lassa Soidinnevan vesiä ei ole ainakaan suuressa 
määrin ohjautunut Hepolamminnevalle. Aivan 
kokonaan Hepolamminnevan valuma-aluetta ei 

Kuva 95. Kaivinkone kaivamassa yhtä neljästä uomasta, joilla vedet ohjataan 
Hepolamminnevan itäreunan ojasta suolle. Hepolamminneva häämöttää 
koneen takana. Kuva: Reijo Hokkanen, 2008.

Kuva 96. Edellisen kuvan uomia seuraavana keväänä. Virtaus oli ojassa va-
semmalta oikealle. Uoma on kaivettu taustalla näkyvään Hepolamminnevan 
rimpeen ja pato on kasattu jänteen kohdalle. Kuva: Reijo Hokkanen, 2009.



233

ri rimpi oli kokonaan veden peitossa 5 ha:n alalta 
(kuvat 97 ja 98). Jänteille tehdyt padot pitivät. 
Vesi kiersi ne sivuilta, mutta veden leviäminen 
nevalle oli silmämääräisesti arvioituna riittävää, 
sillä nevan keskellä oleva rimpineva oli vettynyt. 
Myös Hepolamminnevan etelälaidalla vesi ohjau-
tui ojista vanhoihin rimpijuotteihin. 

Vesien ohjaaminen takaisin kuivuneille rim-
pinevoille näyttää onnistuvan yleensä melko hel-
posti, koska ne ovat ympäristöään alempana ja 
suolle tulevan veden määrä on suuri. 

Kaivinkoneella tehdyt turvepadot näyttäisi-
vät olevan hyvin kestäviä. Vesi ei murra niitä, 
jos ne tehdään tiiviiksi kauhalla tamppaamalla 
ja pitämällä turvepaakut mahdollisimman ehji-
nä. Ojien täyttömaa otetaan kaivinkoneella sieltä 
täältä ojan sivuilta. Vanhat ojamaat eivät yleensä 
riitä täyttämään koko ojaa. Tällöin turvetta voi-
daan ottaa niin kaukaa kuin kauhalla yltää, sillä 
ennallistamisen jälkeen montut täyttyvät vedellä 
ja maisemoituvat. Ojien ”tikapuutäyttö” näyttäisi 
pysäyttävän vesien liikkumisen täytetyllä ojalin-

si edelleen suuri valuma-alueen latvoilla tehty-
jen vesien ohjailujen jälkeenkin. Patojen pituus 
arvioitiin silmämääräisesti. Hepolamminneval-
la oli edelleen näkyvissä suon pienmuodot, joi-
den mukaan padot tehtiin jänteiden kohdalle 
korkeimpaan kohtaan. Pisin pato oli noin 50 m 
suurimman rimmen laidassa (kuvat 97 ja 98). 
Padot kasattiin kaivinkoneella turpeesta, puuta 
tai muuta kiinteää ainesta ei käytetty. Erityisesti 
ojan kohdalla padosta pyrittiin tekemään vahva 
kasaamalla siihen paksusti turvetta. 

Soiden tilanne ennallistamisen jälkeen

Ennallistamisen jälkeen hoitoseurannan yhtey-
dessä havainnoitiin mm. vesien liikettä vuosina 
2009 ja 2010. Lokkinevan alueella vesi ohjau-
tui onnistuneesti takaisin rimpinevoille kolmesta 
kohdasta. Karjanevan kohdalla pato oli liian ly-
hyt, ja vesi kiersi sen ohitse takaisin ojaan. Hepo-
lamminnevan laskuojaan kaivetuissa uomissa vesi 
liikkui nevan keskiosiin. Hepolamminnevan suu-

Kuva 97. Hepolamminnevan jänteelle tehtiin noin 50 m pitkä pato. Nevan suurin rimpi (5 ha) on kuvassa vasemmalla, 
veden laskusuunta vasemmalta oikealle Hepolampeen päin. Kuva: Reijo Hokkanen, 2009.
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lumista alapuoliseen vesistöön. Kiintoaineksen 
liikkuminen vesistöihin on pysäytetty kokonaan 
ja todennäköisesti myös ravinteiden huuhtoutu-
minen on vähentynyt merkittävästi. Ennallista-
misessa ensisijainen tavoite on toki suojelualueen 
luonnontilan parantaminen, mutta usein luon-
nonsuojelun ja vesiensuojelun hyödyt ovat yh-
teiset.

Kustannukset ja työaika

Ennallistamisessa täytettiin noin 6 km ojia. Li-
säksi muutamiin kohtiin tehtiin normaalin täytön 
lisäksi pitkiä patoja. Metsurit raivasivat puustoa 
ojalinjoilta noin kymmenen työpäivän ajan, min-
kä kustannukset olivat noin 3 000 €. Kaivinkone-
työhön kului aikaa 70 tuntia, ja sen kustannukset 
olivat noin 3 500 €.

jalla säännöllisten patojen lisäksi: ojan sivuille ei 
raavita yhtenäistä paljasta pintaa, vaan välillä jä-
tetään koskematon kasvillisuuden peittämä kais-
tale ojan penkkaan asti kiinni. Näin täytetyn ojan 
sivuille ei muodostu uutta vettä johtavaa uomaa.

Alueen ennallistamista on tarkoitus vielä jat-
kaa. Tärkeimpänä tavoitteena on Pakosuon etelä-
osan virtausten muuttaminen niin, että vesi oh-
jautuu takaisin nevalle. Tällä hetkellä Hepolam-
minnevalle tulee vielä hieman liikaa vettä luon-
nontilaan verrattuna, kun Pakosuon eteläosan ve-
det tulevat suoraan Hepolamminnevalle. Myös 
Soidinnevan ja Lokkinevan itäpuolisten ojitusten 
vaikutusta Heikinjärvennevan hydrologiaan on 
syytä tarkastella.

Soita ennallistamalla voidaan edistää myös ve-
siensuojelua. Tällä esimerkkialueella suojelualu-
een ulkopuolelta tulevia vesiä on ohjattu kulke-
maan useita kilometrejä soita pitkin ennen va-

Kuva 98. Hepolamminneva ilmakuvalla vuonna 2010, kaksi vuotta ennallistamisen jälkeen.
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sen länsipuolella, entinen märkä rimpisuo kasvoi 
männyntaimia ja vaivaiskoivua (kuva 100). Rim-
met olivat kuivia, niiden kasvillisuus oli yksipuo-
listunut ja koko suon merkitys lintujen pesimä- ja 
levähtämisalueena oli kärsinyt.

Luonnontilassa vesi on kerääntynyt laajalta 
alueelta aapasuon keskiosiin (kuva 101), missä 
vallitsevana suotyyppinä on ollut rehevä, luhtai-
nen rimpineva. Jännerakenne on ollut heikosti 
kehittynyt ja turvekerroksen paksuus paikoin yli 
2 m. Sen alueen laajuus, jolta vedet luonnontilas-
sa ovat valuneet aapasuon keskiosiin mutta jolta 
vedet ojituksen vuoksi virtasivat kuivatuskanavaa 
myöten, oli noin 800 ha. Tämän vuoksi kanavassa 
virtaavat vesimäärät olivat hyvin suuria.

Kuivatuskanava oli 1–2 m leveä ja ulottui mo-
nin paikoin kivennäismaahan asti. Kuivatus oli 
aiheuttanut kanavan varren pintaturpeen voima-
kasta painumista (kuva 102), ja kanavan ympäril-
le oli muodostunut noin 50 m leveä uoma. En-
nallistamissuunnittelun yhteydessä syksyllä 2005 
suon pinnan korkeuseroja vaaittiin painumisen 
mittasuhteiden selvittämiseksi. 

13.12 Märän, luhtaisen aapasuon  
kuivatuskanavan tukkiminen: 
Siikajoen Revonneva

Sakari Rehell

Revonnevan ominaispiirteet ja  
ennallistamistarve

Revonneva on sekakompleksi, jossa ruskorahka-
keitaat ja aapasuo-osat peittävät suunnilleen yhtä 
suuren osan suoalasta (kuva 99). Revonneva, mu-
kaan lukien avosuon keskellä oleva kuivatuskana-
va ympäristöineen, on nykyisin osa Revonnevan–
Ruonnevan Natura-aluetta. Revonneva kuuluu 
myös soidensuojelun perusohjelmaan.

Suon itäpuolinen valuma-alue on suurelta 
osin ojitettu, pääosin 1960-luvulla. Ojitusaluei-
den vedet oli johdettu märän aapasuo-osan läpi 
kaivettua kuivatuskanavaa pitkin suoraan lounais-
puolella olevaan Siikajokeen. 

Kuivatuskanava oli kuivattanut erittäin laajasti 
myös kanavan länsipuolista ojittamatonta aapa-
suota. Vielä noin 500 metrin päässä kanavasta, 

Kuva 99. Ilmakuva Revonnevan alueesta ennen ennallistamista. Sittemmin tukittu kuivatuskanava on kuvan keskiosassa, 
alaosiltaan valkoisen laatikon keskellä. Valkoinen laatikko osoittaa vinovalovarjosteen ottokohtaa kuvassa 106.
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Kuva 100. Maisema ojittamattomalta, mutta pahoin kuivuneelta entiseltä 
rimpinevalta noin 200 metriä kuivatuskanavan länsipuolelta. Kuva: Päivi 
Virnes elokuu 2006.

Kuva 101. Veden virtaus Revonnevalla ennen ojitusta (vasemmalla) ja sen jälkeen (oikealla). © Metsähallitus 2013,  
© Maanmittauslaitos 1/MML/13.

Kanavan varren laajan painumisen vuoksi en-
nallistaminen päätettiin toteuttaa tekemällä oja-
uoman poikki niin mittavia turvevalleja, että ne 
ulottuisivat koko painuneen alan poikki. Pelkän 
uoman tukkiminen olisi jättänyt ennallistamis-
tuloksen puolitiehen. 

Revonnevan suojelualue on lähes kauttaaltaan 
yksityismaiden ympäröimä. Suunnittelun aika-
na oltiin tiiviissä neuvotteluyhteydessä naapuri-
maanomistajiin. Suunnittelun yhteydessä järjes-
tettiin mm. laaja tiedotus- ja neuvottelutilaisuus, 
johon kutsuttiin ennallistamisalueen lähiseudun 
maanomistajat sekä muun muassa viranomaisia. 
Tilaisuudessa maanomistajat saivat kommentoida 
alustavia suunnitelmavaihtoehtoja ja kommentit 
otettiin suunnittelussa huomioon. 

Ennen töiden aloittamista valtiolle jouduttiin 
hankkimaan noin 10 ha vettymisuhan alaista yk-
sityismaan ojitettua suota (kuva 101). Kyseinen 
ala kuului Natura-rajaukseen, mutta alueiden 
hankinnasta vastaavat olivat jo ehtineet päättää 
jättää kyseisen alan hankkimatta. Alue saatiin 
kuitenkin hankittua ja liitettyä suojelualueeseen. 

Vedenjakaja, Veden virtausta kuvaava viiva, Oja tai kuivatuskanava 

Suojelualue

Suojelualueen raja, Alue, joka hankittiin vettymisvaaran vuoksi suojelualueeseen
Suo,               Kivennäismaa

? - miksei suojelualueen rajaa ole merkittynä ensimmäisessä kuvassa? 

? - mikä on tuo harmaa viiva kuvien oikeassa yläkulmassa?
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Ennallistaminen

Ennallistamistyöt aloitettiin puuston hakkuulla 
kevättalvella 2006. Silloin korjattiin ojien varrelle 
kasvanut puusto kokopuuna energiapuuksi. Ka-
navan vartta hakattiin lähes kolmen kilometrin 
matkalta 10–20 m leveälti aukeaksi (kuva 103). 
Myös ostetulta ojitusalalta hakattiin ojien var-
ret aukeaksi. Energiapuuta saatiin kanavan var-
silta noin 500 m3 ja pienempien ojien varsilta 
noin 280 m3. Ojien tukkimisen jälkeen puustoa 
harvennettiin vielä maisemallisista syistä noin 
100 m3 metsurityönä avohakattujen ojalinjojen 
väleistä.

Elokuussa 2007 kuivatuskanava tukittiin teke-
mällä noin 70 m:n välein noin 50 m:n levyisiä tur-
vevalleja (kuva 104). Samassa yhteydessä tukittiin 
pienempiä metsäojia kanavaan laskevilta ojitus-
alueilta. Yläpuolisten yksityismaiden kuivatuksen 
vuoksi osa sivuojista jouduttiin jättämään auki ja 
joitakin ojia jouduttiin perkaamaan. 

Kanava saatiin padottua suunnitelmien mu-
kaisesti sateisesta kesästä huolimatta. Vaikeinta oli 
työn aloittaminen, sillä kanava oli lähes täynnä 
vettä. Patoaminen aloitettiin kanavan yläpäästä. 
Päästäkseen siirtymään aloituskohtaan ojan ylä-
päähän, kaivuri joutui loppuvaiheessa koko ajan 
kasaamaan itselleen turpeista ja juurakoista ”saar-
ta” pysyäkseen pinnalla. Heti kun ensimmäinen 
pato oli saatu tehtyä, veden virtaus ohjautui pois 
ojauomasta kohti avosuon keskiosia ja alapuo-
linen oja alkoi kuivua. Kanavan loppuosan pa-
toaminen olikin sitten huomattavasti helpom-
paa. Lopputuloksena on noin 2,5 km pitkä, pe-
räkkäisistä lammista muodostunut helminauha. 

Kuva 102. Kuivatuskanavan keskiosista vaaittu poikittaisprofiili, joka ulottuu kanavasta noin 30 m länteen ja 50 m itään. 
Nollatasona on kanavan veden pinta, joka tällä kohdalla on ollut noin 130 cm ympäröivien soiden pinnan alapuolel-
la. Sininen viiva kuvaa tasoa, jolle veden pinta pitäisi nostaa, jotta se pääsisi virtaamaan länteen kohti suon keskiosia. 
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Kuva 103. Maisema hakatun kanavan varrelta kuivana kesänä 2006 ennen 
ojan tukkimista. Kuva: Päivi Virnes, elokuu 2006.

Kuva 104. Patovalli pari viikkoa työn tekemisen jälkeen. Kaivettu lammikko 
ei ole vielä täyttynyt vedellä. Kuva: Päivi Virnes, elokuu 2007.
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Ennallistamisen kustannukset

Patoamis- ja tukkimistoimenpiteet vaativat noin 
11 työpäivää kaivuritöitä. Myydystä energiapuus-
ta saadut tulot kattoivat alle puolet hakkuiden ja 
hakattujen puiden kuljetuskustannuksista. Tulos-
ta heikensi osaltaan se, että osa puista hakattiin 
valtion omistamalta maapalstalta, jonka käyttö-
oikeus on läheisellä maatalousalan oppilaitoksel-
la, jolle puut luovutettiin korvauksetta. Pienehkö 
osa puista oli lisäksi tätä kirjoitettaessa edelleen 
kasassa kuivumassa. Vaikka kaikki puut olisi saa-
tu myytyä täyteen hintaan, olisivat myyntitulot 
kuitenkin olleet vain vähän yli puolet hakkuu-
kustannuksista.

Kaikkiaan toimenpidekustannukset olivat 
noin 17 500 €, josta noin 2/3 hakkuiden netto-
kustannuksia. Kaivinkonetyöt sujuivat jokseenkin 
arvioidulla hinnalla, mutta hakkuiden kustan-
nukset nousivat reilusti arvioitua suuremmiksi. 
Suunnittelun ja työnjohdon kustannuksia ei ole 
sisällytetty toimenpidekustannuksiin.

Kustannukset olivat toimenpidealaa kohti 
noin 800 €/ha. Vaikutusalue Revonnevalla on 
kuitenkin lähes kymmenkertainen toimenpide-
alaan verrattuna, joten vaikutusaluetta kohti las-
kettuna kustannukset olivat noin 90 €/ha.

Tämä lisää avovesiosan pinta-alaa koko suolla 
merkittävästi. Altaiden täytyttyä veden pinnan 
nousu alkoi vaikuttaa koko kanavan länsipuoli-
selle alueelle. 

Ennallistamisen vaikutukset

Kaksi vuotta kanavan tukkimisen jälkeen tehdys-
sä hoitoseurannassa havaittiin veden nousseen ko-
ko kuivahtaneella länsipuolen alueella niin, että 
vettymisen vuoksi ruskettuneiden ja kuolleiden 
männyn taimien alue ulottui noin 500 metrin 
päähän entisestä kanavasta. Yksityismaille ei mis-
sään tullut vettymishaittoja. Niiden välttämiseksi 
tehdyt toimenpiteet heikensivät kuitenkin jon-
kin verran ennallistamisen tulosta paikoin suo-
jelualueen reunaosissa. Vesiä purkautuu suolle 
auki jätettyjen ojien päistä paikoin pistemäisesti 
ja muualla suo pysyy paikallisesti kuivana. Myös 
kanavan alaosasta jouduttiin alapuolisten peltojen 
kuivatuksen vuoksi jättämään muutama sata met-
riä auki (kuva 106). Näin lähes parikymmentä 
hehtaaria suojelusuota jäi ennallistetun suokoko-
naisuuden ulkopuolelle ainakin toistaiseksi. Jat-
kossa on tavoitteena neuvotella maanomistajien 
kanssa ratkaisusta, jossa saataisiin tältäkin osalta 
vesitalous palautettua pellonojien perkaamisen ja 
uusien rumpujen avulla. 

Suon keskiosiin pääsee ennallistamisen jälkeen 
vesiä noin 4/5 luonnontilaisesta määrästä. Kaik-
kiaan noin 200 ha:n alue kuivunutta suota saatiin 
palautettua vesitaloudeltaan luontaisen kaltaiseksi 
(kuva 105). Kanavan varressa maisema ja luon-
nonolot ovat muuttuneet hyvin erilaisiksi kuin 
alkuperäisellä suolla. Laajat kuivahtaneet rimpi-
nevat alkavat kuitenkin jo muistuttaa luonnonti-
laista. Kasvillisuusseurantojen tulosten perusteella 
suokasvilajisto on kahden ensimmäisen vuoden 
aikana alkanut palautua varsin nopeasti luontai-
sen rimpinevan suuntaan.
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Kuva 105. Maisema ennallistetun kanavan yli kohti länsipuolista avosuokeskustaa noin vuosi toimenpiteiden jälkeen. 
Kuva: Sakari Rehell, heinäkuu 2008.

Kuva 106. Korkeussuhteita kuvaava laserkeilauksen vinovalovarjostuskuva Revonnevan padotun kanavan alapäästä 
vuodelta 2010. Auki jätetyt ojat (kanavan alaosa aivan kuvan vasemmassa reunassa sekä pellon kuivatusojat kuvan ala-
osassa) erottuvat hyvin syvinä. Kanavan poikki n. 70 m:n välein tehdyt, noin 50 m pitkät turvevallit erottuvat jo melko 
hämärästi eikä entinen kanava muodosta enää yhtenäistä uomaa.

Natura 2000 -aluerajaus Kuva 1

1 km0

Natura 2000 aluerajaus Kuva 1

500 m0 Kuva 8
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rimminlammen kautta Heinälammen alapuolelle. 
Tähän liittyi kaakosta toinen avosuon läpi kaivet-
tu kanava. Kaivettujen kanavien alueella turveker-
roksen paksuus oli pääosin 1–2 metriä. Jänteisen 
rimpinevan läpi kaivetut kanavat olivat kuivatta-
neet suota voimakkaasti, paikoin jopa 400 metrin 
päässä kanavista. Edellä mainitut kolme lampea 
olivat kuivuneet lähes kokonaan ja muuttuneet 
pääosin saraa kasvaviksi luhtaisiksi nevoiksi (kuva 
107). Kanavien varsilla puusto oli kasvanut var-
sin tiheäksi, mutta kauempana suon kuivuminen 
näkyi lähinnä karhunsammalten, siniheinän, vai-
vaiskoivun ja muiden kuivuutta kestävien lajien 
leviämisenä kuivuneille ruopparimpipinnoille. 
Aikoinaan hyvinkin märät rimmet olivat kuivah-
taneet täysin ja painuneet kokoon, ja mätäspin-
taiset jänteet olivat jääneet voimakkaasti koholle. 
Tuntemattomanlammen ja Heinälammen välillä 
ollut Heinäkorvenpuro oli kuivunut täysin ja osa 
purouomasta oli hävinnyt kanavan kaivun yh-
teydessä. Kaikkiaan suojelualueella oli reilu sata 
hehtaaria kuivunutta suota ja kuivuneita lampia. 

Ennallistamista suunniteltaessa selvitettiin 
veden virtaussuunnat koko ennallistamisalueel-
la. Samalla muodostui käsitys siitä, millä tavalla 

13.13 Jänteisen aapasuon  
kuivatuskanavien tukkiminen: 
Kuusamon Hyöteikönsuo

Pekka Veteläinen ja Sakari Rehell

Hyöteikönsuon lähes 1 000 hehtaarin laajuinen 
suoalue sijaitsee eteläisessä Kuusamossa komean 
Närängänvaaran juurella.  Suon keskiosille ovat 
tyypillisiä laajat ruopparimmet ja niitä patoavat 
korkeat jänteet. Hyöteikönsuo on hyvin tyy-
pillinen peräpohjalainen aapasuo. Ravinteisuu-
deltaan se on pääosin keskiravinteinen tai karu, 
vain paikoin on pieniä lettokuvioita. Suoalueel-
le kaavailtiin 1950-luvulla rintamamiestiloja ja 
asutus aluet ta, ja suon luoteisosaan kaivettiin syviä 
kuivatuskanavia. Suo jäi kuitenkin vaille suunni-
teltua käyttöä ja luontoarvoiltaan merkittävänä 
perustettiin soidensuojelualueeksi vuonna 1988. 
Nykyisin se on osa Etelä-Kuusamon vanhojen 
metsien Natura-aluetta.

Kuivatuskanavia oli suojelualueen sisällä noin 
2,6 km, ja ne olivat leveydeltään 3–5 metriä ja 
syvyydeltään noin 2 metriä. Pohjoisempi pääka-
nava oli kaivettu Tuntematonlammesta Mustan-

Kuva 107. Ilmakuva Hyöteikönsuolta ennen toimenpiteitä. 
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puuaines saatiin kanavavalleilta poistetusta puus-
tosta. Loppu hakattu puutavara ajettiin talvella 
kelkoilla pois suolta. Osa latvuksista ja oksista 
pantiin tukittaviin ojiin patojen väleihin, osa pol-
tettiin ja osa jäi kasoina lahoamaan.

Kanavat padottiin ja tukittiin kesällä 2005 
kaivinkoneella. Kanavien tukkimiseen käytettiin 
reunoilla olleita vanhoja kanavamaita. Kanavat 
pyrittiin täyttämään kokonaan, mutta kanava-
maat eivät kaikin paikoin riittäneet. Kanaviin 
tehtiin 33 kpl puurakenteista, suodatinkankaal-
la vahvistettua patoa (kuva 109). Patojen tarkat 
paikat määräytyivät jännerakenteen ja alkuperäis-
ten purouomien mukaan. Puupatojen sydämet 
rakennettiin miehen ja koneen yhteistyönä paina-
malla koneella puunrungot kiinni maahan. Padon 
pintaan pyrittiin saamaan kanavamailta kuorittua 
kunttaa, jotta se kestäisi paremmin mahdollista 
veden kulutusta ja olisi luonnollisemman näköi-
nen. 

Puro ennallistettiin ohjaamalla vesi kanavasta 
padon avulla kanavan varrella säilyneisiin vanhoi-
hin purouomiin. Vanha uoma oli voimakkaasti 
karhunsammaloitunut, mutta sitä ei perattu, jot-

suo tulisi ennallistaa. Suolla oli aikoinaan – ja on 
edelleen – vahva jännerakenne, joka oli pitänyt 
suon vesitalouden hyvin stabiilina. Esimerkiksi 
tulvavedet ovat viipyneet suolla pitkään. Kana-
voituksella jännerakenne oli rikottu, joten kui-
vatusvaikutus oli hyvin voimakas. 

Suon ennallistamisen lähtökohdaksi otettiin 
jännerakenteen korjaaminen alkuperäisen kaltai-
seksi ja vesien johtaminen alkuperäiseen lasku-
uomaan eli Heinäkorvenpuroon.

Ennallistamissuunnitelmaan ei määritelty pa-
tojen paikkoja, koska se olisi ollut käytännössä 
mahdotonta. Pääpadot tehtiin jokaiselle rikotul-
le jänteelle, ja padoista tehtiin niin suuria, että 
ne kestävät suurenkin tulvan paineen. Lisäpatoja 
tehtiin tarpeen mukaan jänteiden välisille osuuk-
sille, erityisesti Heinäkorvenpuron palautuksen 
yhteydessä (kuva 108). Suunnittelija oli kaivutöi-
den aikana paikalla päivittäin ohjaamassa työtä ja 
määrittämässä patojen paikat.

Ennallistaminen aloitettiin poistamalla puus-
toa miestyönä kanavavalleilta yhteensä noin 4 
hehtaarin alalta ja muilta suon osilta noin 2 heh-
taarin alueelta. Patojen rakentamiseen tarvittava 

Kuva 108. Kuivatuskanavien massiivisuuden ja suolla tulva-aikaan liikkuvien vesimäärien suuruuden vuoksi jänteiden 
kohdille rakennettiin patoja melko tiheään. 
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vain hyvä, sillä vesi peitti myös suurimman osan 
mustalle muralle kuorituista kanavanreunusmais-
ta. Suon pintavesien viipymän ja valunnan arvioi-
daan palautuneen ennen toimenpiteitä vallinneel-
le tasolle. Seurantakäynneillä tehdyt epäviralliset 
lintulaskennat ovat osoittaneet kahlaajien ja ve-
silintujen yksilömäärien moninkertaistuneen en-
nallistamisen myötä.

Heinälammen pintaa ei voitu nostaa, koska 
sen luoteispää sijaitsee yksityismaalla. Kuitenkin 
tarkastuskäynnillä vuonna 2010 huomattiin yl-
lättäen Heinälammen saaneen vetensä takaisin. 
Asiaa selvitettäessä todettiin majavan rakentaneen 
padon Heinälammesta laskevaan kanavaan syk-
syllä 2009. Pato on nostanut vesipintaa noin met-
rillä ja saanut matalan järven täyttymään. 

Ennallistamisen kustannukset olivat noin 
40 000 €, joten hinta palautettua hehtaaria kohti 
oli noin 245 €.

ta se keräisi paremmin kiintoainesta. Niissä pai-
koissa, missä kanava oli kaivettu vanhan puron 
kohdalle ja purouoma oli hävinnyt, kaivettiin pa-
dotun kanavan viereen ehjään turpeeseen mata-
lahkoa, puromaista uomaa, jotta vesi ei murtaisi 
patoja.

Tuntematonlampi ja Mustanrimminlampi 
(kuva 110) täyttyivät muutamassa päivässä syk-
syn sateiden alkaessa. Kaikki suolle tehdyt padot 
ovat pitäneet. Kuivuneet, voimakkaasti painuneet 
rimmet ovat tällä hetkellä vedenpeittämiä.  Ka-
navien kohdalle muotoiltu purouoma on pysy-
nyt hyvin kuosissaan, koska puron virtaama on 
vähäinen ja voimakkaimman tulvan aikana vesi 
virtaa muuallakin kuin purouomassa. Itse kana-
vassa vesi ei enää virtaa, koska padot estävät sen.

Turpeen painuminen aiheutti sen, että kun 
vesi alkoi nousta, se peitti laajemman alueen kuin 
oli osattu ennakoida. Loppujen lopuksi tämä oli 

Kuva 109. Koska kanava oli hyvin syvä, jouduttiin puupadoistakin tekemään poikkeuksellisen korkeita.  Kuva: Pekka 
Veteläinen, elokuu 2005.
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Kuva 110. Maisema Mustarimminsuolta kanavan varrelta töiden aikana, jolloin vesi ei vielä ollut päässyt nousemaan (A), 
koska yläpuolikin oli padottu, sekä muutamaa viikkoa myöhemmin (B). Kuvat: Pekka Veteläinen, elo- ja syyskuu 2005.

A

B
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suojelualueen itäosaan Haapajärven eteläpuolelle 
1970-luvulla. 

Ojitus on vaikuttanut Haapasuon suojeltuun 
aapasuo-osaan merkittävästi. Haapajärven etelä-
puolella kaivettiin ojia alun perin märälle rim-
pinevalle (kuva 111, osa-alue 3). Tämä kuivatti 
ojitusaluetta, mutta vaikutti myös ojikon alapuo-
lisen aapasuon vesitalouteen. Myös aapasuon ete-
läosa on tiheästi ojitettu (kuva 111, osa-alue 4). 
Lisäksi viettokeitaan pohjoispuolelle pohjavesien 
kumpuamisalueelle kaivettiin ojia, jotka keräsivät 
vettä myös keidassuo-osalta (kuva 111, osa-alue 
2). Ojituksen seurauksena suoveden ja lampien 
pinnan taso laski ja puuston kasvu lisääntyi mer-
kittävästi (vrt. kuvat 111 ja 113). 

Ennallistamistoimenpiteet

Haapasuon ennallistaminen aloitettiin vuonna 
1990, joten se on Suomen ensimmäisiä soiden 
ennallistamiskohteita. Ojat tukittiin suon nel-
jällä osa-alueella patoamalla käsityönä (Kärki 
1990, kuva 111). Osalla alueesta käytettiin pää-
osin puusta tehtyjä patoja. Paikoin tehtiin myös 
enintään 200 metrin välein sijoiteltuja turvepa-
toja, joiden korkeus oli 20 cm ympäröivää suo-
ta ylempänä (Kärki 1990). Suon eteläosassa Säy-
nätlammen ja Soidensalonlammen koillispuolelta 
poistettiin lisäksi osa puustosta.

Syksyllä 1999 tehdyn inventoinnin perusteella 
Haapasuon ennallistamista ehdotettiin täyden-
nettäväksi. Turve- ja puupadot pitivät vettä, mut-
ta patoja oli niin harvassa, ettei vesi ollut noussut 
saroille (Suikki 2001). Lisäksi ojien varsilla olevat 
ojamaat estivät veden leviämisen saroille. Ojituk-
sesta hyötynyttä puustoakaan ei ollut poistettu 
riittävästi. 

Ennallistamista täydennettiin eri puolilla Haa-
pasuota vuosina 2003–2008 täyttämällä ojat tur-
peella ja poistamalla ojituksesta hyötynyt puusto.

Kasvilajiston muutokset 

Vuosi ojien patoamisen jälkeen (vuonna 1991) 
Haapasuon osa-alueelle 4 perustettiin 24 neliö-
metrin laajuista kasvinäytealaa, joilla seurattiin 
kasvilajistossa tapahtuvia muutoksia (Seppä ym. 
1993). Näytealat sijoitettiin muuttumalle, jon-
ka alkuperäiset suotyypit olivat olleet lyhytkorsi-
nevaa ja isovarpurämettä (kuva 112). Seurannat 
tehtiin patoamista seuraavana vuonna sekä 10 ja 

13.14 Kasvilajiston ja hydrologian 
muutoksia vaiheittain ennallistetulla 
laajalla suoyhdistymällä: Leivonmäen 
kansallispuiston Haapasuo

Tuomas Haapalehto ja Tapani Sallantaus

Suoluonto ennen ojitusta 

Haapasuo sijaitsee Joutsan kunnassa Sisä-Suo-
men vietto- ja rahkakeidasvyöhykkeellä. Keski-
Suomen oloissa poikkeuksellisen laaja suoko-
konaisuus (alkuperäinen pinta-ala 1 600 ha) ja-
kautuu itäosan aapasuokompleksiin ja länsiosan 
viettokeidasalueeseen. Haapasuon itäosassa on 
käynnistetty turpeennosto 1970-luvulla, minkä 
jälkeen suon länsiosa varattiin suojeluun (kuva 
111). Nykyisin suojelualue kuuluu Leivonmäen 
kansallispuistoon. 

Haapasuon suojeluosan etelä- ja itäosissa on 
aapasuo, joka on saanut vetensä Haapajärven ete-
läpuolelta kivennäismaan reunasta kumpuavista 
pohjavesistä sekä toisaalta Soidensalonlampien 
pohjoispuolisen kankaan valuvesistä ja kankaan 
reunasta kumpuavista pohjavesistä (kuvat 111 ja 
112). Haapasuon pohjois- ja länsiosiin on kehit-
tynyt edustava viettokeidas (kuva 112). Vallitsevat 
suotyypit suojelualueen keidassuo-osalla ovat rah-
karäme, tupasvillaräme, lyhytkorsinevaräme, kei-
dasräme ja suon reunaosissa isovarpuräme (Ha-
lonen 1990, Seppä ym. 1993). Aapasuoalueella 
on myös saranevoja ja rimpinevoja. Kirveslam-
min seudulta suon poikki ulottuvan vedenjakajan 
pohjoispuolelta vedet laskevat Haapajärven sekä 
Pieni- ja Iso-Valkeisen kautta Rutajärveen. Etelä-
puolelta vedet laskevat kolme kilometriä Natura-
alueen eteläpuolella sijaitsevaan Kostamonjärveen 
(kuva 111).

Ojituksen aiheuttamat muutokset

Haapasuota on ojitettu pääasiassa 1960-luvulla. 
Haapajärven laskuoja kaivettiin vuosina 1958–
1960, minkä seurauksena Haapajärven vedenpin-
ta aleni noin metrillä (Kärki 1990). Luonnonti-
lassa Haapajärveen ei ole laskenut eikä siitä ole 
lähtenyt vesiuomaa. Haapasuon eteläosan oji-
tukset (kuva 111, osa-alueet 2, 3, 4) on aloitet-
tu vuonna 1962. Samoihin aikoihin on kaivettu 
myös Haapajärven pohjoispuolen ojat (kuva 111, 
osa-alue 1). Viimeisimmät ojat on tehty nykyisen 
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Kuva 111. Leivonmäen kansallispuiston Haapasuo. Turpeennostoalueet näkyvät ruskeina. Vihreä viiva rajaa seurattavan 
pintavaluma-alueen, jossa on yksi valumaseurantapiste. Seurantavaluma-alueen pohjoisraja on samalla myös osa Haapa-
suon halkaisevan valuma-alueen rajaa. Mustat nuolet osoittavat seuranta-alueen luontaisia ja ennallistamisen jälkeisiä 
valumasuuntia. Numerot viittaavat tekstissä mainittaviin ojituksen ja ennallistamisen osa-alueisiin.
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kintaa vaikeuttaa myös ennallistamisen täydennys 
vuosi ennen viimeistä inventointia. 

Kasvilajistossa on merkkejä kehityksestä koh-
ti tavoitetta eli märemmän paikan kasviyhteisöä. 
Ennallistamisen jälkeen näytealalla esiintyneiden 
rahkasammalten (rämerahkasammal, varvikko-
rahkasammal ja punarahkasammal) peittävyys on 
kasvanut (kuva 114). Ojituksesta yleensä hyöty-
vien poronjäkälien (Cladina) ja rämekarhun-
sammalen peittävyys on puolestaan vähentynyt 
merkittävästi ennallistamisen jälkeen. Marjastajia 
kiinnostaa varmasti tieto isokarpalon runsastumi-
sesta ennallistamisen jälkeen.

Tärkeimpien turpeen muodostajien eli rahka-
sammalten yhteispeittävyys oli kasvanut seuranta-
aikana 11:stä 60 prosenttiin. Yhteispeittävyys oli 
kuitenkin selvästi pienempi kuin rahkasammalten 

15 vuotta patoamisen jälkeen. Viimeisellä seuran-
takerralla oli kulunut vuosi osa-alueen ennallis-
tamisen täydentämisestä eli ojien täyttämisestä. 
Näyteala sijaitsee ojien välissä alueella, jolta oli 
patoamisen yhteydessä poistettu osa puustosta. 
Ennallistamista täydennettäessä puustoa poistet-
tiin lisää, mutta näyteala jätettiin käsittelemättä. 

Koska Haapasuolla ei seurattu kasvillisuuden 
muutoksia luonnontilaisella kontrollialalla, ver-
tailuaineistona käytettiin kymmeneltä vastaavan 
tyyppiseltä luonnontilaiselta suolta Seitsemisen 
kansallispuistosta kerättyä aineistoa (Haapalehto, 
julkaisematon, kerätty vuonna 2007). Tuloksia 
tulkittaessa on huomioitava, että luonnontilaisen 
ja ojitetun kontrollin puuttumisen vuoksi ennal-
listamisen vaikutusta Haapasuolla havaittuihin la-
jistomuutoksiin ei varmuudella voi osoittaa. Tul-

Kuva 113. Ilmakuva vuodelta 2004, jolloin valtaosa täydentävistä ennallista-
mistoimista oli vielä toteuttamatta. Oranssi viiva kuvaa Natura-alueen rajaa.

Kuva 112. Haapasuon ilmakuva vuodelta 1953. Ennen ojitusta pääosa ve-
sistä ohjautui seurantapisteen ohitse.
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Valumaveden muutokset

Valumaveden laatua seurattiin vuosina 2002–
2007 Säynätlammin luusuassa. Luusuaan tehtiin 
mittapato, josta saatiin mitattua näytteenottohet-
ken virtaama. Havaintopisteen luontainen valu-
ma-alue on noin 1,5 neliökilometrin laajuinen. 
Se rajoittuu lännessä ja luoteessa harjualueeseen, 
koillisessa ja idässä luonnontilaiseen suohon ja 
etelässä ennallistamisalueisiin (kuvat 111 ja 112). 
Kaksi kolmasosaa valuma-alueesta on ennallistet-
tua suota, jossa ojat padottiin vuonna 1990 ja 
jossa ennallistamista täydennettiin vuosina 2003–
2004. Valuma-alueella on myös viisi lampea, jois-
ta ainoastaan suurin, Säynätlampi, vaikuttaa mer-
kittävästi valumaveden laatuun. Valuma-alueen 
rajaus on jossain määrin epävarma, koska hyvin 
onnistunut ennallistaminen johtaisi osan ojitus-
vaiheen valuma-alueen vesistä havaintopisteen 

peittävyys vastaavilla luonnontilaisilla soilla (96 
%) (Haapalehto, julkaisematon, kerätty 2007). 
Ojituksesta hyötyvä seinäsammal, joka puuttuu 
luonnontilaisilta soilta lähes kokonaan, ei myös-
kään ollut taantunut ennallistamisen jälkeen. 
Myös toisen ojituksesta hyötyvän lajin, mustikan, 
peittävyys näytti ennemminkin olevan kasvussa 
kuin laskussa 15 vuotta ennallistamisen jälkeen 
(kuva 114). 

Ennallistaminen on tarpeellista, mikäli tavoit-
teena on palauttaa suolajisto metsäojitetulle suolle 
(Haapalehto ym. 2010). Haapasuon kasvilajistos-
sa tapahtuneiden muutosten vähäisyys viittaa sii-
hen, että luontaisen kasviyhteisön palauttamiseksi 
tarvitaan patoamisen sijasta tehokkaampia ennal-
listamismenetelmiä, kuten ojien täyttöä turpeella 
ja veden ohjaamista pintavalleilla pois täytetyltä 
ojalinjalta. 

Kuva 114. Kasvilajien peittävyyden keskiarvo (n = 24) ja keskihajonta 1 (1991), 10 (2000) ja 15 vuotta (2005) ojien patoa-
misen jälkeen Haapasuolla. Neljäs pylväs osoittaa saman lajin keskimääräisen peittävyyden ja keskiarvon keskihajonnan 
kymmenellä vastaavan tyyppisellä luonnontilaisella suolla Pirkanmaalla.
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Myös orgaanisen aineksen pitoisuus lisääntyi 
ennallistamisen täydentämisen jälkeen jonkin 
verran. Vertailua hankaloittaa sääolojen vaikutus 
pitoisuuteen. Pitoisuudet olivat kuitenkin jonkin 
verran korkeampia kuivana jaksona vuonna 2006 
kuin vastaavissa oloissa vuonna 2002. Tämä voi-
taneen tulkita niin, että ennallistamisen täyden-
tämisen seurauksena harjun pohjavedet levisivät 
aiempaa paremmin suoalueelle. Orgaanisen ai-
neksen määrää kuvaavan CODMn:n keskipitoi-
suus, 29 mg/l vuonna 2002, on minerotrofisen 
suon vedeksi hyvin tavanomainen (vastaa noin 21 
mg/l orgaanista hiiltä) – ombrotrofiassa arvot ovat 
yleensä tätä korkeampia. Rautaa Säynätlammissa 
on melko runsaasti, keskimäärin runsaat 2 mg/l 
sekä ennen täydentäviä toimenpiteitä että niiden 
jälkeen, mikä viittaa suota ruokkivan harjun poh-
javesien vähähappisuuteen. Esimerkiksi Oriveden 
Lakkasuolla valumaveden raudan keskipitoisuus 
Vatiharjun hapekkaasta osasta pohjavettä saaval-
la suonosalla oli noin 0,5 mg/l, ombrotrofisella 
osalla alle 0,1 mg/l (Laine ym. 2004).

Havaitut ilmiöt ovat samansuuntaisia kuin 
muilla ennallistettujen soiden alapuolisilla ve-
den laadun seurantakohteilla, mutta huomatta-
vasti lievempiä. Esimerkiksi fosforia ennallista-
misen täydentäminen mobilisoi kaikkiaan noin 
0,1 kg ennallistetulta hehtaarilta, mikä on vain 
muutama prosentti suurimmista ennallistamis-
alueilla havaituista ominaiskuormitusarvoista. Va-
lumavesien korkea rautapitoisuus merkitsee sitä, 
että myös turpeessa on runsaasti rautaa, ja tämä 
on omiaan vähentämään fosforin huuhtoutumis-
ta. Fosforin alhaiset pitoisuudet viittaavat myös 
siihen, ettei suota ole aikanaan lannoitettu. On 
myös mahdollista, että ojien patoaminen vuonna 
1990 on jo saattanut saada pääosan herkkäliikkei-
sestä fosforista mobilisoitua, eikä sitä näin ollen 
ole  enää ennallistamisen täydentämisen yhtey-
dessä ollut paljoa jäljellä. Tarkat tiedot kohde-
alueen ominaisuuksista ja vesien liikkeistä olisivat 
tarpeen tulosten kokonaisarvioinnin kannalta.

ohitse (ks. kuvat 111 ja 112). Inventointitietoa 
veden liikkeistä ei kuitenkaan ole.

Säynätlammen vesitase on poikkeuksellinen 
tavanomaisiin suolampiin nähden. Valuma- 
alueen länsireunan harjualue, jäätikköjokimuo-
dostuma, on lajittunutta, hyvin vettä johtavaa 
harjuainesta, jossa muodostuu runsaasti pohjavet-
tä. Sateet ja lumensulamisvedet suotautuvat har-
jun ja paksujen maakerrosten ansiosta tasaiseksi 
pohjavesivalunnaksi. Luusuan virtaama on poik-
keuksellisen kuivinakin jaksoina, kuten vuosina 
2002 ja 2006, ollut yli 3 l/s eli yli 0,2 mm/vrk. 
Samaan aikaan valunta moreenimaiden purois-
sa tyrehtyi lähes kokonaan (luokkaa 0,001 mm/
vrk). Harjualueiden ohella valuma-alueesta huo-
mattava osa on karua suota. Tästä syystä vesi on 
runsaan veden aikaan hapanta (pH alimmillaan 
4,4), ruskeaa ja tyypillistä karuille soille. Vähän 
veden aikaan pääosa vedestä on pohjavettä, jol-
loin vesi on kirkasta ja pH sekä alkaliniteetti ovat 
korkeita. Korkeimmillaan alkaliniteetti on yli 0,2 
mmol/l, mikä on tavaomainen arvo harjupohja-
vesissä. Soilla tuollaiset arvot ilmentävät meso-
trofiaa tai lettonevaisuutta. Valumaveden pH on 
yli 6 suuren osan kasvukaudesta.

Ennallistamisen täydentämistä edeltäväksi 
seuranta-ajaksi katsotaan vuodet 2002 ja 2003, 
vaikka jälkimmäisenä vuonna puuston poisto 
oli jo alkanut. Ensimmäinen vesinäyte otettiin 
6.5.2002, jolloin kevätvalunta oli lopuillaan. Ojat 
tukittiin syksyllä 2004. Ennallistamisen jälkeisiltä 
vuosilta 2005–2007 on käytettävissä kaikkiaan 33 
vesinäytteen tulokset.

Veden laadun muutokset jäivät ennallistami-
sen täydentämisen jälkeen suhteellisen pieniksi. 
Kokonaisfosforipitoisuus nousi hyvin alhaisesta 
noin 12 µg/l arvosta enimmillään vuonna 2005 
noin kaksinkertaiseksi ja laski siitä tasaisesti pää-
tyen arvoon 16 µg/l vuonna 2007. Kokonaisty-
pen lisäys jäi niin ikään muutamaan kymmeneen 
prosenttiin: lähtötilanne oli 0,5–0,6 mg/l, ennal-
listamisen jälkeen noin 0,7 mg/l. Ammonium-
typestä on havaintoja vain viimeiseltä vuodelta. 
Arvot olivat hieman luonnontilaisia arvoja (yleen-
sä alle 0,01 mg/l) korkeampia kasvukauden ulko-
puolella: keväällä 0,07 mg/l ja syksyllä 0,10 mg/l.
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Suurisuon pinnanmuodot ovat melko heikosti 
kehittyneet, eikä suuria avovesirimpiä ole. Aapa-
soiden keskiosat ovat pääosin mesotro�sia rim-
pinevoja. Suurisuon keidassuo-osat ovat melko 
pienialaisia ja karuja lyhytkortisia rämeitä. Suoje-
lualueen läpi kulkee lähes kaksi kilometriä pitkä, 
soiden ympäröimä harju. Ennallistettavan alueen 
keskellä sijaitseva Vuosiaissalo on samaan harju-
jaksoon kuuluva 8 ha:n laajuinen saari.

Ennallistettava suoalue on Neva-Kukko-lam-
men ja Vuosiaissalon saaren ympäristössä oleva 
noin 39 ha:n ojikko (kuva 115). Suurisuon alu-
eella ennallistettiin samaan aikaan myös muita 
osia, mutta ne eivät liittyneet hydrologisesti tä-

13.15 Soiden ja pienvesien  
muodostama kokonaisuus: 
Pihtiputaan Suurisuo

Reijo Hokkanen

Pihtiputaan Suurisuo on esimerkki laajasta en-
nallistettavasta kokonaisuudesta, jossa on useita 
erilaisia toisiinsa liittyviä hydrologisia ympäristö-
jä. Ennallistettavana oli laskettu lampi, kuivunut 
puro, ojitettuja nevoja ja ojittamattomia – mutta 
kuivuneita – nevoja. 

Suurisuo kuuluu Pohjanmaan aapasoihin ja 
Suurisuo-Sepänsuon soidensuojelualueeseen. 

Kuva 115. Ennallistettava alue Vuosiaissalon metsäsaaren ja Neva-Kukko-lammen ym-
päristössä. 
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Valuma-alueella ei kuitenkaan ole ohjattu vesiä 
niin, että ne ohjautuisivat jonnekin muualle kuin 
Suurisuolle.

Ennallistettavalle alueelle on tullut vesiä pää-
osin kahdesta suunnasta: luoteesta (Neva-Kukon 
valuma-alue) ja lounaasta (Isomäen lähteiden va-
luma-alue, kuva 115). Vuosiaissalo pitää nämä 
vedet erillään, kunnes ne osin yhtyvät metsäsaa-
rekkeen itäpuolella. Koska alueella on harjuja, 
on todennäköistä, että suolle purkautuu jossain 
määrin myös pohjavesiä. Selkeitä purkautumis-
paikkoja ei kuitenkaan löytynyt, mutta ilmeisesti 
Vuosiaissalon länsi-lounaispuolella oleva rimpi-
neva on pohjavesivaikutteinen. Neva-Kukko on 
vanhan ilmakuvan perusteella ollut nevarantainen 
lampi (kuva 116). Lammesta on laskenut puro-
juotti, joka näkyy vanhassa kuvassa aina Vuosiais-
salon metsäsaarekkeen luoteispäähän asti, noin 
500 metrin matkalla. Tästä vedet ovat pääosin 
kääntyneet kulkemaan Vuosiaissalon koillispuo-
lelle rimpinevajuottia pitkin. Vedet ovat lopulta 
levittäytyneet laajalle rimpinevalle Vuosiaissalon 
koillis-itäpuolelle.

Vuosiaissalon eteläpuoliselle nevalle ei ole van-
han ilmakuvan mukaan tullut merkittäviä mää-
riä vesiä Neva-Kukosta vaan lounaasta Isomäen 
suunnasta sekä osin myös pohjavedestä. Isomäki 
on Suurisuon eteläpuolella oleva korkea mäki, 
jonka kupeessa Suurisuon reunassa on useita läh-

teitä. Ne purkavat vetensä Suurisuolle, 
missä vesien liike näkyy kosteina rimpi-
nevajuotteina. Juotit tulevat Vuosiaissa-
lon lounaispuolelle, missä ne ovat muo-
dostaneet hieman laajemman mesotro�-
sen rimpinevan. Tällä rimpinevalla vedet 
kääntyvät kulkemaan kaakkoon Vuo-
siaissalon suuntaisesti. Vuosiaissalon jäl-
keen vedet ovat kulkeutuneet hyvin ka-
peassa rimpinevapainanteessa itään päin.

hän kokonaisuuteen. Ennallistettava alue on ko-
konaan Metsähallituksen hallinnassa. Ennallista-
minen toteutettiin vuoden 2009 aikana. 

Tilanne ennen ojitusta

Alueen tila ja vesien liikkuminen ennen ojitusta 
selvitettiin vanhojen ilmakuvien avulla sekä ver-
taamalla niitä uusiin ilmakuviin. Maastohavain-
noilla saatiin lisätietoa. Esimerkiksi minerotro�-
sille kuivuneille rimpinevoille on kasvanut hies-
koivua, kun taas karummat nevat ovat puhtaita 
männiköitä. Myös suon pienmuodot ovat säily-
neet vuosikymmeniä ojituksen jälkeen. 

Vesien kulun selvittämiseksi alueen ojat kier-
rettiin läpi ja tarkistettiin vesien virtaussuunnat. 
Lisäksi vesien liikkumissuunnat avosoilla päätel-
tiin ilmakuvista. Suurisuolla on rimpinevajuotte-
ja, joita seuraamalla voitiin selvittää vesien alku-
perä esimerkiksi Isomäen lähteisiin (kuva 117). 
Myös sillä on merkitystä, missä kohdin nämä 
juotit tulevat ennallistettavalle suolle. Näihin 
kohtiin suunniteltiin patoja, jotta veden kulku 
jatkuisi täytetyn ojan yli. Suojelualueen ulkopuo-
lisen suon valuma-alueen tila arvioitiin kartto-
jen perusteella. Ennallistettavien soiden valuma- 
alueen kaikki suot on ojitettu suojelualueen ulko-
puolisilta osilta. Tämä voi vaikuttaa ennallistet-
taville soille valuvien vesien määrään ja laatuun. 

Kuva 116. Vanhassa ilmakuvassa näkyy Neva-
Kukosta laskeva purouoma, jonka vedet le-
vittäytyvät lopulta Vuosiaissalon koillispuolen 
rimpinevalle.
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Tilanne ojituksen jälkeen

Suurisuo on ojitettu 1970-luvulla. Neva-Kukosta 
on kaivettu oja ennallistettavalle alueelle ja edel-
leen koko Suurisuon läpi, jolloin lammen pinta 
on laskenut (kuva 117). Lammen rantanevalle 
on istutettu mäntyä ja puusto oli ennallistamisen 
aikaan noin 40-vuotiasta. Vanha purouoma oli 
kuivunut ja näkyi maastossa lähinnä painantee-
na ja ympäristöstään poikkeavana kasvillisuutena. 
Uomassa ei liikkunut enää vettä, ja sen reunoille 
oli kasvanut paikoin tiheää hieskoivuvesaikkoa. 
Vuosiaissalon pohjois- ja eteläpuolelle oli kaivettu 
suorakaiteen muotoiset, selvästi maisemassa erot-
tuvat ojitusalueet. Näille ojitusalueille oli istutet-
tu mäntyä, joka oli ehtinyt ensiharvennusvaihee-
seen. Vuosiaissalon pohjoispuolella entisellä rim-
pinevalla oli myös hieskoivua sekapuuna. Alueella 
oli myös yksittäisiä kontortamäntyjä. Lammen 
laskuvedet oli ohjattu Vuosiaissalon eteläpuoli-
siin ojiin, kun ne luonnontilassa olivat liikkuneet 
Vuosiaissalon pohjoispuolelta. Ojat oli kaivettu 
Vuosiaissalon ympäri, ja saaren kaakkoispuolella 
ojat yhtyivät. Ojaa oli kaivettu vielä muutama 
sata metriä, jonka jälkeen kaivu oli lopetettu kes-
kelle nevaa, johon on muodostunut luhtaisuutta. 
Ojitukset kuivattivat suota myös ojittamattomal-

la osalla, varsinkin Vuosiaissalon koillispuolella, 
missä ojat katkaisivat vesien kulun rimpinevalle. 
Vuosiaissalon eteläpuolella kuivatuksen vaikutus 
ojituksen ulkopuolella ei ole yhtä laaja, koska ojat 
on kaivettu rimpinevan keskelle luontaisen valu-
missuunnan mukaisesti.

Toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Tärkeimmäksi tavoitteeksi tuli palauttaa vesien 
luontainen liikkuminen alueella, mikä vaati seu-
raavat toimenpiteet: 

 – Vedet olisi ohjattava vanhaan Neva-Kukon 
lammen lasku-uomaan. Tällöin myös lam-
men pinta nousisi. 

 – Neva-Kukon laskuvedet olisi ohjattava Vuo-
siais salon pohjoispuolelle, ja ne olisi levitet-
tävä entisen rimpinevan laajuiselle alueelle.

 – Vedet olisi ohjattava ojittamattomalle rimpi-
nevalle, erityisesti Vuosiaissalon koillispuolella.

 – Vuosiaissalon molemmin puolin olevat yhte-
näiset ojitusalueet olisi palautettava avosuok-
si, jolloin puuston haihdunta vähentyisi.

Neva-Kukon vedenpinnan nousun seurantaa 
varten lammen rannoille upotettiin 3 merkki-
keppiä.

Kuva 117. Ennen ennallistamista otetussa ilmakuvassa Neva-Kukon vanhan lasku-uoman varrelle kasvaneet hieskoivut 
erottuvat punertavina. Myös Vuosiaissalon molemmin puolin olevat suorakaiteen muotoiset ojitusalueet erottuvat selvästi.
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loin vesi ohjautui Vuosiaissalon pohjoispuolelle. 
Tämän jälkeen tukittiin Vuosiaissalon pohjois-
puolen ojat, ja lopulta täytettiin Vuosiaissalon 
kaakkoispään ympäri kaivetut laskuojat. Tukki-
mistyön aikana (2 viikkoa) vesi ei vielä ehtinyt 
nousta lammessa niin paljon, että se olisi alkanut 
virrata vanhassa Neva-Kukon lasku-uomassa. Ve-
simäärä ei siten myöskään haitannut tukkimistyö-
tä lammen alapuolisilla soilla. Vanhaa purouomaa 
ei perattu, vaikka se olikin todennäköisesti hie-
man kasvanut umpeen, kun virtaus oli loppunut. 

Vuosiaissalon luoteispäähän jätettiin noin 50 
metriä ojaa auki siihen kohtaan, mihin purouoma 
loppuu (kuva 118). Tarkoitus oli varmistaa, että 
purovedet ohjautuvat Vuosiaissalon pohjoispuo-
lelle. Muutoin olisi ollut mahdollista, että vedet 
olisivat edelleen kulkeutuneet eteläpuolelle. Ve-
sien ohjailu pelkkien patojen avulla tässä kohdas-
sa olisi ollut vaikeaa, sillä puron suu levittäytyy 
laajalle. 

Tärkeimpien patojen paikat nauhoitettiin, 
jotta kaivinkoneen kuljettaja osaisi tehdä ne oi-

Ennallistaminen

Ennallistaminen aloitettiin helmikuussa 2009 
puuston poistolla (kuva 118). Vuosiaissalon mo-
lemmin puolin poistettiin 17 ha:n alalta kaik-
ki ojituksen jälkeen kasvaneet männyt kuitu- ja 
energiapuuksi (kuva 119). Hakkuu toteutettiin 
pääasiassa monitoimikoneella, mutta osin myös 
metsurityönä. Kivennäismaasaarekkeiden puusto 
jätettiin pystyyn. Alkuperäistä suopuustoa ei ol-
lut, koska alueet olivat olleet puuttomia. Kaikki 
koivut jätettiin pystyyn vesakoitumisen ehkäise-
miseksi.

Ojien täyttäminen aloitettiin syyskuussa 2009 
kaivinkoneella. Ojien täyttöjärjestys mietittiin 
tarkkaan, sillä alueen läpi laskeva vesimäärä oli 
suuri, ja täyttäminen väärässä järjestyksessä oli-
si hankaloittanut kaivinkoneen työtä. Ensin täy-
tettiin Neva-Kukon ranta-alueiden ojat. Tämän 
jälkeen täytettiin Neva-Kukon laskuoja, jolloin 
lammen pinta alkoi välittömästi nousta. Sitten 
tukittiin Vuosiaissalon eteläpuoleiset ojat, jol-

Kuva 118. Puusto poistettiin Vuosiaissalon molemmin puolin olevilta ojitusalueilta. Muualle puustoa oli kasvanut vain vähän. Pitkillä 
padoilla vesi pyrittiin ohjaamaan ojittamattomille nevoille, ja Vuosiaissalon luoteiskulmasta jätettiin tukkimatta pätkä ojaa, jotta vesi 
saatiin ohjattua kulkemaan salon pohjoipuolelle. 
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Vuosiaissalon luoteispäässä purovedet oh-
jautuvat valtaosin saaren pohjois-koillispuolelle. 
Pieni osa vedestä näyttäisi kuitenkin ohjautuvan 
ainakin tulva-aikana myös Vuosiaissalon etelä-
puolelle. Vuosiaissalon pohjoispuolella vesi vir-
taa hakatun alueen pinnalla kiertäen padot, mutta 
leviää suunnilleen entisen rimpinevan laajuiselle 
alueelle. 

Vuosiaissalon koillispuolella ojikkoalueen las-
kuojan suulle tehty pitkä pato ohjaa kaikki vedet 
suon reunan vanhasta niskaojasta keskemmälle 
suota. Myös alempana vesi ohjautuu pois ojalin-
jalta entiselle kuivuneelle nevalle.

Vuosiaissalon eteläpuoleinen alue näyttää vet-
tyneen tasaisesti. Märimmät kohdat ovat ojikon 
laskuojan suulla, missä pitkät padot levittävät ve-
den rimpinevalle. Tänne on myös syntynyt laajoja 
avovesipintoja.

Kaiken kaikkiaan ennallistamisen tavoitteet 
näyttävät toteutuneen vesien liikkumisen suh-
teen. Mikäli tilanne pysyy jatkossa samana, alue 
saa kehittyä ilman muita toimenpiteitä.

keaan paikkaan. Padot tehtiin jänteiden tai mui-
den ympäristöä korkeampien mättäiden kohdalle. 
Suurimmat padot (noin 20–50 m pitkät) tehtiin 
molempien ojikkoalueiden laskuojaan (kuvat 118 
ja 120). Vuosiaissalon pohjoispuolella niiden ta-
voitteena oli ohjata vesi keskemmälle suota, enti-
sen rimpinevan laajuiselle alueelle. Vuosiaissalon 
eteläpuolella laskuoja oli kaivettu keskelle rim-
pinevaa. Myös täällä tavoitteena oli levittää vettä 
entiselle rimpinevalle. Muualla ojiin tehtiin ly-
hyem piä (noin 8 m) patoja.

Tilanne ennallistamisen jälkeen

Ennallistamisen jälkeen keväällä 2010 Neva-
Kukko-lammen pinta oli merkkikeppien mukaan 
noussut noin puoli metriä. Vesi oli ohjautunut 
vanhaan lasku-uomaan (kuva 121), joka oli kor-
keammalla kuin kaivettu oja oli. Uoma ja sen 
ympäristö oli vettynyt noin parin metrin levey-
deltä ja uoman varrelle kasvaneet puut kuolevat. 
Vesi oli noussut myös lammen rantasoille, missä 
kuolee jonkin verran puustoa (kuva 122).

Kuva 119. Vuosiaissalon eteläpuolinen ojikko syyskuussa 2009. Puut on poistettu edellisenä talvena ja ojat ovat vielä 
tukkimatta. Kuva: Reijo Hokkanen.
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Kuva 120. Kaivinkone tekemässä pitkää patoa Vuosiaissalon pohjoispuolen ojikon laskuojaan lokakuussa 2009. Oja on 
kaivinkoneen kohdalla lähellä kankaan reunaa. Veden virtaus kuvassa oikealta vasemmalle, Vuosiaissalon metsäsaareke 
näkyy koneen takana. Kuva: Reijo Hokkanen.

Kuva 121. Veden virtaus palautui Neva-Kukko-lammen lasku-uomaan. Kuva: Reijo Hokkanen 2009.
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Kuva 122. Neva-Kukko-lammen vedenpinta nousi noin 50 cm ennallistamisen jälkeen. Kuva: Reijo Hokkanen 2009.
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Ainutlaatuisuutensa vuoksi hanke herätti laa-
jaa mielenkiintoa ja siitä saatuja kokemuksia on 
hyödynnetty niin Suomessa kuin ulkomailla. 
Seitsemisen ennallistettuja soita on käyty katso-
massa ainakin Karjalan tasavallasta, Liettuasta, 
Latviasta, Virosta ja Ruotsista. Kansainvälinen 
IMCG:n retkikunta vieraili alueella kesällä 2006. 
Työn alussa tavoitteita ja tuloksia esiteltiin myös 
tiedeyhteisölle (Heikkilä & Lindholm 1995b ja 
Heikkilä & Lindholm 1995c).

Ennallistamisen suunnittelu

Suunnitelman rungoksi laadittiin valuma-aluei-
siin perustuva aluejako. Valitulla tarkastelutasolla 
alueita oli 28. Nämä muunnettiin 17:ksi toteu-
tuksen kannalta mielekkääksi käsittelyalueeksi: 
pieniä valuma-alueita yhdisteltiin ja suurempia 
jaettiin.

Ennallistamissuunnitelma tehtiin vanhojen, 
ojitusta edeltävän ajan, ja uusien, ojitusten jäl-
keisten, ilmakuvien avulla (kuvat 123 ja 124). 
Ilmakuvatulkinta varmennettiin maastossa.

Ennallistamisessa oli kaksi perusperiaatetta. 
Ekologinen tavoite oli palauttaa soille luontai-
sen kaltainen hydrologia. Maisemallinen tavoite 
oli palauttaa Seitsemisen alueelle ominainen suon 
ja metsän mosaiikki.

Hydrologisen tavoitteen saavuttamiseksi pää-
dyttiin ojien täyttämiseen ja vain poikkeustapauk-
sessa niiden patoamiseen. Tavoitteena oli, että vesi 
kulkisi alkuperäisiä reittejään eikä ojia myöten. 
Tämä on periaate, jota ei ymmärretä useimmis-
sa muissa soita ennallistavissa maissa vieläkään.

Erityisen tärkeänä pidettiin niskaojien poista-
mista täyttämällä ojat. Ojituksen jälkeen kasva-
nutta puustoa poistettiin toisaalta alkuperäisen 
avoimuuden saavuttamiseksi, toisaalta puuston 
aiheuttaman haihduttamisen vähentämiseksi. Li-
säksi suunnitelmassa kiinnitettiin erityistä huo-
miota märkien avointen soiden reunojen, korpi-
juottien, lähteiden ja purojen ennallistamiseen.

Suunnitelmassa ei puututtu soiden metsäta-
loudellisen lannoittamisen vaikutuksiin. Tiedet-
tiin, että suot oli ojituksen yhteydessä lannoi-
tettu PK-lannoittein, ehkä paikoin myös NPK-
lannoittein. Lannoitushistoriasta ei kuitenkaan 
ollut tarkkoja tietoja. Myöhemmin on todettu, 
että lannoittamisella on selviä kasvistovaikutuksia 
ennallistetullakin suolla, mm. tupasvillan voima-
kas runsastuminen muutaman vuoden kuluessa 

13.16 Seitsemisen kansallispuiston 
suot

Pekka Vesterinen ja Tapio Lindholm

Seitsemisen kansallispuisto perustettiin moni-
vaiheisen prosessin jälkeen vuonna 1982 Kurun 
ja Ikaalisten kuntien alueelle. Nykyisin Kuru on 
osa Ylöjärven kaupunkia. Puiston tämänhetkinen 
pinta-ala on noin 4 500 ha. Perustettaessa puis-
toon sisällytettiin arvokkaiden alueiden lisäksi  
alueita, joihin metsätalous oli vaikuttanut voi-
makkaasti. Kansallispuiston pinta-alasta yli puo-
let on soita. Niistä 60 % on ojitettu, ja valtaosa 
metsistä on ollut metsätalouskäytössä. Vuonna 
1989 puiston kaakkoisosaan liitettiin luonnon-
tilainen Soljosten suoalue.

Seitsemisen luonnontilaisina säilyneet suot 
ovat pääasiassa pieniä, kuivahkoja metsäkeitaita. 
Ojitetut suot ovat olleet vanhojen ilmakuvien pe-
rusteella suurelta osin märkiä, vähäpuustoisia tai 
avoimia minerotro�sia nevoja tai nevarämeitä. 
Korpia on noin 10 % pinta-alasta. Ne ovat lähin-
nä kangaskorpia ja suurimmaksi osaksi ojitettuja.

Seitsemisessä alettiin opetella ennallistamista 
vuonna 1987 (Seppä ym. 1993), ja työn mitta-
vuuden vuoksi tarvittiin kokonaisvaltainen suun-
nitelma. Silloiselta Vesi- ja ympäristöhallituksen 
Luonnonsuojelututkimusyksiköltä tilattiin Seit-
semisen kansallispuiston soiden ennallistamis-
suunnitelma vuonna 1993. Tavoitteena oli teh-
dä samalla malli muiden suojelualueiden soiden 
ennallistamissuunnitelmille. Samanaikaisesti Seit-
semisen ennallistamissuunnitelman kanssa tehtiin 
enimmäistä soiden ennallistamisopasta (Heikkilä 
& Lindholm 1995a), joten näitä kahta edistettiin 
tiiviissä vuorovaikutuksessa.

Kattava Seitsemisen kansallispuiston soiden 
ennallistamissuunnitelma valmistui vuonna 1993 
(Heikkilä & Lindholm 1994). Suunnitelmassa 
esitetyt noin 1 250 hehtaaria ennallistettiin lähes 
kokonaisuudessaan vuosina 1993–2005. Lisäksi 
puiston laajennusalueelta ennallistettiin noin 100 
ha soita. Suunnitelma ja sen toteuttaminen oli-
vat ensimmäinen laaja luonnonsuojelualueen soi-
den ennallistamishanke Suomessa. Tavoitteena oli 
tehdä Seitsemisestä todellisuudessakin Suomen-
selän Helmi (Lindholm 1995a, b). Seitsemisestä 
aloitettiin myös ennallistamisen vesistövaikutus-
ten seurantatutkimukset (tietolaatikko 28).
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Kuva 123. Ilmakuva ennen Seitsemisen alueen laajamittaisia ojituksia vuodelta 1941. 

Kuva 124. Ilmakuva vuodelta 1995, kolme vuotta ennallistamisen jälkeen. Nuoli osoittaa Kirkkaanlamminnevan sijainnin.
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Puuston käsittely

Ennallistamisen alkuvuosina puustoa poistettiin 
miestyönä ojien täytön jälkeisenä talvena. Ai-
nespuu kuljetettiin tien varteen metsätraktorilla. 
Kustannusten kohoamisen ja hakkuun hitauden 
vuoksi myöhemmin siirryttiin konehakkuuseen, 
mutta ojalinjapuusto raivattiin lähes kaikilla alu-
eilla edelleen miestyönä. Viimeisinä vuosina myös 
ojalinjojen ainespuusto poistettiin konehakkuu-
alueilla koneellisesti. Parin poikkeuksellisen lau-
han talven jälkeen puusto alettiin korjata ennen 
ojien tukkimista.

Pieniläpimittainen puusto ja ainespuun hak-
kuutähteet kasattiin suolle. Kasat poltettiin yleen-
sä ojien tukkimisen jälkeisenä syyskesänä. Viimei-
sinä vuosina pieniläpimittaista puustoa kerättiin 
teiden läheisiltä alueilta myös energiapuuksi. Jon-
kin verran sitä korjattiin myös puiston nuotio-
paikkojen polttopuuksi.

Ainespuun autokuljetusta varten rakennettiin 
useita talviteitä. Niiden sijainti ratkaistiin toteu-
tuksen yhteydessä. Talviteitä käyttämällä korjuu-
kustannuksia saatiin alennettua huomattavasti.

Korjuukalustona käytettiin keskiraskasta hak-
kuukonetta ja metsätraktoria. Poikkeustilanteis-
sa, esim. upottavuuden takia, käytettiin myös ke-
vyem pää kalustoa. Puusto korjattiin tammi-maa-
liskuulla. Talviteiden varsille ajetut puut pyrittiin 
kuljettamaan tehtaille heti, kun talvitiet alkoivat 
kantaa autoja. Näin saatiin käytettyä suotuisim-
pien talvien olosuhteet tehokkaasti hyväksi. Jos-
kus kevät koitti kuitenkin niin nopeasti, että puu-
tavara jouduttiin kuljettamaan talvitievarastoista 
kesäajokelpoisen tien varteen välivarastoon.

Kustannukset ja puunmyyntitulot

Seitsemisen ennallistamistöiden kokonaiskustan-
nukset ovat noin 1,2 milj. euroa (sisältäen hen-
kilöstökulut ja yrittäjämaksut). Keskimääräinen 
hehtaarikustannus oli 888 euroa. Yksittäisten 
soiden välillä oli kuitenkin isoja kustannuseroja 
johtuen lähinnä poistettavan puuston määrästä. 
Yksi merkittävimmistä kustannuksia lisäävistä 
työvaiheista oli hakkuutähteiden kasaaminen ja 
polttaminen. 

Myytävää ainespuuta kertyi noin 17 000 m3, 
ja siitä saatiin tuloa noin 0,75 miljoonaa euroa. 

ennallistamistoimista. Lannoituksella on vaiku-
tusta myös puuston määrään ja laatuun, minkä 
lisäksi se vaikuttaa ennallistamiskohteilta valuvien 
vesien ravinnepitoisuuksiin. Tarkkaa tutkimusta 
lannoitusten vaikutuksesta ennallistamistoimien 
jälkeiseen sukkessioon ei ole edelleenkään tehty, 
eikä vieläkään ole keinoja eliminoida lannoituk-
sen vaikutuksia.

Ennallistaminen

Ojien täyttö

Ensimmäiset ojat täytettiin Kirkkaanlamminne-
valla (kuva 124) kaivinkonetyönä loka-marras-
kuussa 1992. Täytettäviin ojiin laitettiin turpeen 
lisäksi ojanvarsilla kasvanutta pieniläpimittaista 
puustoa. Pintavalleja ei tehty.

Pian havaittiin, että Kirkkaanlamminneval-
la ojiin laitettu puutavara toimi salaojituksen 
tavoin ja vettä kulki edelleen ojalinjoja pitkin. 
Ojien huolellinen täyttö pelkällä turpeella todet-
tiin tehokkaammaksi veden kulun hidastajaksi. 
Pintavallien puuttumisen takia vesiä liikkui ojien 
suuntaisesti myös turpeen pinnalla.

Toisesta toteutusvuodesta lähtien ojat täytet-
tiin ojamailla ja saroilta otetulla turpeella. Ki-
vennäismaata käytettiin ainoastaan joidenkin 
niskaojien ja kivennäismaiden ojien täyttöön. 
Ensimmäisten hoitoseurantojen johtopäätösten 
perusteella alettiin tehdä myös pintavalleja, jotka 
hidastavat pintavesin virtausta. Pintavallien paik-
ka ja koko ratkaistiin tapauskohtaisesti. 

Pelkkää patoamista tehtiin vain paikoitellen 
mm. pitkälle umpeutuneilla ojilla, polkujen lähel-
lä ja hyvin märillä paikoilla. Joidenkin ojituksen 
yhteydessä laskettujen suolampien veden pintaa 
nostettiin patojen avulla, jotta turvattiin lampia 
ympäröivien soiden ennallistuminen.

Ojia täyttäneet kaivinkoneet olivat 12–19 
tonnin painoisia ja niiden telaleveys oli 900–
1 200 mm. 
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Kasvillisuuden muutokset ovat olleet vaihte-
levia: joillain soilla muutokset ovat olleet nopeita 
ja tavoitteen mukaisia, joillain hitaita ja paikoit-
taisia. Valtaosin suolajisto on kuitenkin elpynyt 
ja metsälajisto taantunut.

Suoperhosten osalta tilanne on parantunut 
(tieto laatikko 18). Linnuston muutoksen arvi-
ointi on vaikeaa, koska lähtötilannetta ei ollut 
kartoitettu ennallistamisseurantaa ajatellen vaan 
yleispiirteisesti. Yksittäisiä havaintoja on mm. 
kurjen pesinnöistä. Seitsemisen riekkokanta on 
taantunut ennallistamisesta huolimatta, mutta 
syy voi olla myös alueen eristyneisyydessä. Talvi-
sin riekkoja on tavattu myös ennallistetuilla soilla 
(tietolaatikko 20). 

Täydentävinä toimina harkitaan taimikoiden 
raivaamista joillain alueilla ja kunnollisten pato-
jen tekemistä Kirkkaanlamminnevalle. 

Keskeiset tulokset ja johtopäätökset

Ennallistumiskehityksen voidaan katsoa alka-
neen pääosin tavoitteiden mukaisesti. Paras ti-
lanne näyttää olevan alueilla, joihin merkittävä 
määrä vesistä ohjautuu yläpuolisilta luonnonti-
laisilta soilta. Myös mahdollisuus ennallistaa va-
luma-aluekokonaisuuksia näyttää tuottavan hyviä 
tuloksia (kuva 125).

Ennallistamistyöstä kertyvää kokemusperäistä 
tietoa ojien tukkimisen menetelmistä, ajanmene-
kistä ja kustannuksista hyödynnettiin sitä mukaa 
kuin kokemusta kertyi. Ennallistamismenetelmät 
kehittyivätkin selvästi hankkeen aikana. Koneel-
liseen puunkorjuuseen siirtyminen mahdollis-
ti kunnollisen työjäljen ja kustannustehokkaan 
toteutuksen. Ojien tukkimisessa alettiin kiinnit-
tää huomiota pintavallien tekemiseen, ja puiden 
käyttäminen ojien tukkimisessa lopetettiin.

Merkittävimmät ongelmat liittyvät alkuvai-
heen toteutukseen, taimettumiseen ja ravintei-
den vapautumiseen: Kirkkaanlamminnevalla ve-
siä liikkuu tukituissa ojissa edelleen, taimettumi-
nen on ollut monin paikoin runsasta ja joiden-
kin järvien ja lampien veden laatu on tilapäisesti 
heikentynyt. 

Kuva 125. Ilmakuva vuodelta 2011.
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suovyöhykkeellä. Olvassuon alueella on monia 
laajojakin valuma-aluekokonaisuuksia lähes il-
man ojituksia tai muita hydrologisia muutoksia. 
Joitakin alueen keskeisiä osia on kuitenkin oji-
tettu 1970-luvun puolivälissä. Näitä on lähdetty 
ennallistamaan. 

Olvassuon eteläreunalla on 140 hehtaarin oji-
tusalue, joka on ennallistettu (kuva 128). Oji-
tusalueen yläosa on Kälväsvaaran reunan ranta-
vallimaastossa, missä ojat on kaivettu suoraan 
hiekkaisten rantavallien läpi. Tämä osa on ollut 
karuhkoa mutta hyvin vaihtelevaa, sillä suotyypit 
vaihtelevat pienipiirteisesti ohutturpeisista avo-
rimpinevoista puustoisiin rämeisiin ja nevakor-
piin. Ojitusalueen alareuna ulottuu yhtenäisen 
avosuon reunaan, vyöhykkeelle, jonka ravintei-
suus on purkautuvien pohjavesien ansiosta meso-
eutro�sta osittain koivulettomaista nevakorpea ja 
luhtanevaa. 

Ojitus on toteutettu hyvin kapealla (12 met-
riä) sarkavälillä. Ennallistamisen aikaan suo oli 
hyvin pitkälle muuttunutta ja tiheäpuustoista. 
Ojitusalueen vedet purkautuivat paria syöttö-
ojaa myöten keskustan luhtanevalle, mihin oli 
muodostunut lajistoltaan yksipuolisempana erot-

13.17 Laaja pohjavesivaikutteinen  
aapasuokokonaisuus: Olvassuo

Sakari Rehell

Olvassuo on laaja aapasuokokonaisuus Pohjois-
Pohjanmaalla, Pudasjärven, Puolangan ja Utajär-
ven kuntien alueella. Olvassuo muodostaa kes-
keisen osan noin 26 000 hehtaarin laajuisesta 
Olvassuon Natura-alueesta. Suon hydrologiaan 
vaikuttaa voimakkaasti sen eteläpuolella sijaitseva 
laaja, paksuista hiekka-, sora- ja moreenikerrok-
sista muodostunut saumamuodostuma, Kälväs-
vaara, jolla muodostuvat valtavat pohjavesimäärät 
purkautuvat Olvassuolle eri kerroksista lähteinä 
ja tihkuvyöhykkeinä (kuvat 126 ja 127). 

Olvassuon kasvillisuus on erittäin monipuoli-
nen. Uhanalaista lajistoa esiintyy erityisesti suon 
keskiosassa pohjaveden purkautumisvyöhykkeen 
laajoilla koivulettomaisilla osilla, mutta myös reu-
nan kausivaihtelevien altaiden kasvisto on mie-
lenkiintoista.

Olvassuon kokonaisuutta voidaan pitää ehkä 
parhaiten hydrologisen luonnontilansa säilyttä-
neenä kokonaisuutena koko Pohjanmaan aapa-

Kuva 126. Olvassuon–Kälväsvaaran vedenvirtaussysteemit.

a)

v. 1999
alk. 0,22 mmol/l
pH 5,7
sähkönj. 23 μS/cm
kem hapenkul. 12 mg

b)

v. 1999
alk. 0,11 mmol/l
pH 5,6
sähkönj. 28 μS/cm
kem hapenkul. 52 mg

c)

v. 1999
alk. 0,04 mmol/l
pH 4,9
sähkönj. 24 μS/cm
kem hapenkul. 150 mg

d)

v. 1999
alk. 0,02 mmol/l
pH 5,6
sähkönj. 11 μS/cm
kem hapenkul 15 mg

v. 1998 ennallistettu alue.
Valtaosin karua nevaa ja rämettä,
alareuna meso-eutrofista

v. 2004 ennallistettu alue,
karuja rämeitä ja nevoja
v. 2009 ennallistettu alue,
Valtaosin karuja rämeitä
v. 2012 ennallistettu alue,
Ollut laajasti meso-eutrofisia nevoja ja nevakorpia

1 km0

Luonnonpuro

Avolähde

kartta 1

Natura 2000 -aluerajaus

Natura 2000 -aluerajaus

g/l

g/l

g/l

g/lkem hapenkul. 15 mg

Pohjaveden tihkua rehevälle suolle
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nallistamisen jälkeen, kesällä 1999 ennallistamis-
alueen ympäristöstä otettiin vesinäytteitä, joista 
mitattiin pH, alkaliniteetti, sähkönjohtavuus ja 
kemiallinen hapenkulutus (kuva 128). 

Alueen hoitoseurannoissa on todettu, ettei Ol-
vassuon eteläreunan ennallistaminen ole sujunut 
aivan tavoitteiden mukaisesti. Keskiosien nevoilla 
ja nevarämeillä kasvaa voimakas mäntytaimikko. 
Tämä johtunee siitä, että ojia tukit taessa tehtiin 
vain lyhyet ja matalat pintavallit, jotka ovat muu-
tamassa vuodessa hävinneet. Entiset ojat erottuvat 
edelleen selvästi ympäristöään alempana olevina 
uomina (kuva 130), jotka kuljettavat ylhäältä 
tulevia pintavesiä suoraan kohti alareunaa, jo-
ten vesi ei pääse virtaaman saroilla. Ennalliste-
tun alueen alareunassa on laaja yksitoikkoinen 
rahkasammalmatto, mutta heti sen alapuolisella 
ojittamattomalla nevalla kasvaa pohjavettä indi-
koivaa lajistoa.

Olvassuolla ennallistettu alue on vain pieni osa 
laajasta kokonaisuudesta, eikä ennallistetulla alu-
eella ollut esimerkiksi uhanalaista lajistoa. Näin 
jälkikäteen kannattaa kuitenkin miettiä millaisilla 
toimenpiteillä olisi saatu parempi ennallistamis-
tulos. Ensimmäiseksi kannattaa kiinnittää huo-
miota eri osien toteutusjärjestykseen. Pohjavesi-

tuva vettynyt saraikko. Suon puusto oli avohakat-
tu ojituksen yhteydessä, ja pääosa ojitusalueesta 
lienee lannoitettu. Ennallistamisvaiheessa puusto 
oli tasaikäistä nuorta männikköä. Alue ennallis-
tettiin kahdessa vaiheessa. Alareunan 70 hehtaaria 
ennallistettiin syksyllä 1998 (kuva 128). Männyt 
poistettiin kokopuukorjuuna ja ojat täytettiin kai-
vurilla. Korjattu puusto haketettiin. Ojitusalueen 
ylempi puolisko ennallistettiin vastaavalla tavalla 
vuonna 2004 (kuva 128).

Alueen ensimmäiselle ennallistamisalueelle pe-
rustettiin koealoja, joilla seurattiin kasvillisuuden 
kehittymistä. Karummilla räme- ja neva-alueilla 
kasvillisuuden muutokset ovat olleet ennallista-
misen jälkeen yllättävän vähäisiä, mutta jonkin 
verran rahkasammalet ovat levinneet. Ennallista-
misalueen alareunan meso-eutro�sella alalla kak-
si rahkasammallajia (sirorahkasammal Sphagnum 
�exuosum ja etenkin haprarahkasammal S. ripa-
rium) ovat ennallistamisen jälkeisinä viitenä vuo-
tena runsastuneet hyvin voimakkaasti, ja ennen 
ennallistamista alueella esiintynyt pohjaveden vir-
tausta indikoiva lehtisammallajisto (kampasam-
mal ja kiiltolehväsammal) on taantunut (kuva 
129). Tämä voi johtua veden laadun heikkene-
misestä ennallistamisen jälkeen. Reilu vuosi en-

Kuva 127. Olvassuon keskiosissa on pohjaveden purkautumisalueita (a), joissa kasvillisuus on rehevää ja rimpi-jänne-
topografia puuttuu. Vesi virtaa osittain perkolaatiosuon tapaan: pintakerros on paksu ja huokoinen. Karuimmat pin-
tavedet virtaavat pinnalla ja pohjavedet sen alapuolella. Eteläreunalla on rantavallimaastoa (b), jossa on erilaisia kau-
sivaihtelevia altaita.
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Kuva 129. Olvassuon ensimmäisen ennallistamisalueen alareunan rehevän saranevan pohjakerroksen sammallajien peit-
tävyydet (%) ennen toimenpiteitä (1997) sekä 2 ja 6 vuotta toimenpiteiden jälkeen. Loppuosa peittävyydestä (100 %:iin 
asti) on erilaista sammaletonta pintaa.
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Kuva 128. Olvassuon ennallistamistoimenpiteet sekä tuloksia suolla ensimmäisen ojien tukkimisen jälkeen tehdyistä veden laadun mittauksista 
(a–d) vuonna 1999. Vesianalyysien tuloksista näkyy, että ennallistamisalueen alaosan vesi on erittäin humuspitoista ja suhteellisen hapanta (c), 
alapuolen vedet ovat kirkkaampia ja vähemmän happamia (a ja b) ja yläpuolen vesi sadevesimäisistä (d).

a)

v. 1999
alk. 0,22 mmol/l
pH 5,7
sähkönj. 23 μS/cm
kem hapenkul. 12 mg

b)

v. 1999
alk. 0,11 mmol/l
pH 5,6
sähkönj. 28 μS/cm
kem hapenkul. 52 mg

c)

v. 1999
alk. 0,04 mmol/l
pH 4,9
sähkönj. 24 μS/cm
kem hapenkul. 150 mg

d)

v. 1999
alk. 0,02 mmol/l
pH 5,6
sähkönj. 11 μS/cm
kem hapenkul 15 mg

v. 1998 ennallistettu alue.
Valtaosin karua nevaa ja rämettä,
alareuna meso-eutrofista

v. 2004 ennallistettu alue,
karuja rämeitä ja nevoja
v. 2009 ennallistettu alue,
Valtaosin karuja rämeitä
v. 2012 ennallistettu alue,
Ollut laajasti meso-eutrofisia nevoja ja nevakorpia
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a)
alk. 0,22 mmol/l
pH 5,7
sähkönj. 23 µS/cm
kem. hapenkul. 12 mg/l

d)
alk. 0,02 mmol/l
pH 5,6
sähkönj. 11 µS/cm
kem. hapenkul. 15 mg/l

c)
alk. 0,04 mmol/l
pH 4,9
sähkönj. 24 µS/cm
kem. hapenkul. 150 mg/l

b)
alk. 0,11 mmol/l
pH 5,6
sähkönj. 28 µS/cm
kem. hapenkul. 52 mg/l
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Ensimmäistä ennallistettua aluetta voidaan 
pitää poikkeuksellisen vaikeasti toteutettavana 
monessakin mielessä. Vastaavia ojitusalueita myö-
hemmin ennallistettaessa, esimerkiksi Olvassuon 
länsiosassa, on toimenpidejärjestystä muutettu. 
Ensin ennallistettiin karut yläosat ja vasta myö-
hemmin pohjavesivaikutteiset alaosat. On vielä 
ennenaikaista sanoa, missä määrin tälläkään saa-
daan säilytettyä kasvillisuuden monimuotoisuutta 
ennallistamisalueella. 

Vanhaa ennallistamisaluetta on vaikea korja-
ta, koska ojia on niin paljon. Tarkoin sijoitellut 
riittävän korkeat pintavallit ojauomien poikki 
voisivat levittää virtausta saroille ja vähentää tai-
mettumisongelmaa paikallisesti sekä parantaa ve-
den laatua alareunalla. Alueen monimuotoisuu-
den perustana oleva pohjaveden purkautuminen 
Kälväsvaaralta jatkuu kuitenkin luontaisessa laa-
juudessa ja tämä antaa toivoa, että vaatelias lajisto 
voisi ajan myötä palautua ennallistetulle alueelle 
sen alapuolella leviävältä ojittamattomalta suolta. 
Uhkana tälle on kuitenkin alueelle suunniteltu 
laaja pohjavedenottohanke.

vaikutteinen alareuna ennallistettiin ensin, jolloin 
karumman yläosan vielä auki olevat ojat toivat 
ennallistetulle alueelle happamia pintavesiä. Ala-
reunan ojien tukkiminen nosti veden pinnan no-
peasti lähelle pintaa, jolloin tumma, humuspitoi-
nen ja hapan vesi levisi alueelle, jossa pohjaveden 
purkautuminen oli vielä pitänyt hengissä joita-
kin meso-eutro�sia lajeja. Äkillinen veden laadun 
muutos tarjosi rahkasammalille voimakkaan kil-
pailuedun suhteessa vaativampiin lehtisammaliin. 

Ehkä tärkein syy heikkoon tulokseen on kui-
tenkin pintavallien riittämättömyys. Karumman 
yläosan ennallistamisen yhteydessä uusi hapan ja 
humuspitoinen piikki on todennäköisesti päässyt 
tulemaan ojauomia myöten jokseenkin suoraan 
alapuolisen ennallistetun alan rehevimmille osille, 
sillä yläosassa pintavallit olivat liian pienet ohjaa-
maan veden pois ojauomista. Myös suolle jäävään 
puustoon olisi voinut jättää enemmän vaihtele-
vuutta. Nyt puustoltaan luontaisesti vaihtelevia 
soita on laajalti lähes puuttomina, mutta tasaisesti 
taimettuneina.

Kuva 130. Laserkeilausvinovalokuva Olvassuon ennallistamisalueelta. Keilauksen aikaan pohjoisosan ennallistamisesta 
oli noin 12 vuotta ja eteläosan ennallistamisesta noin 8 vuotta. Pohjoisosaan tehtiin heikot pintavallit, joten ne ovat 
hävinneet täysin, ja ojat näkyvät edelleen selvinä uomina. Eteläosan ennallistaminen on onnistunut paremmin, koska 
pintavalleista tehtiin riittävän suuret. Siellä ojaverkosto on alkanut hävitä näkyvistä.

a)

v. 1999
alk. 0,22 mmol/l
pH 5,7
sähkönj. 23 μS/cm
kem hapenkul. 12 mg

b)

v. 1999
alk. 0,11 mmol/l
pH 5,6
sähkönj. 28 μS/cm
kem hapenkul. 52 mg

c)

v. 1999
alk. 0,04 mmol/l
pH 4,9
sähkönj. 24 μS/cm
kem hapenkul. 150 mg

d)

v. 1999
alk. 0,02 mmol/l
pH 5,6
sähkönj. 11 μS/cm
kem hapenkul 15 mg

v. 1998 ennallistettu alue.
Valtaosin karua nevaa ja rämettä,
alareuna meso-eutrofista

v. 2004 ennallistettu alue,
karuja rämeitä ja nevoja
v. 2009 ennallistettu alue,
Valtaosin karuja rämeitä
v. 2012 ennallistettu alue,
Ollut laajasti meso-eutrofisia nevoja ja nevakorpia
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tu 1990-luvun lopulla suunnitelmien vastaisesti 
pieni, kaksi ojanpäätä yhdistävä oja. Tämä oja 
muutti koko Iso-ojan alajuoksun virtausta niin, 
että vedet siirtyivät pois luontaisesta uomastaan 
ja virtasivat Isonevan ohi pohjoispuoliseen Ma-
javaojaan (kuva 132). 

Oja oli syöpynyt erittäin voimakkaasti muuta-
man vuoden aikana siten, että vuonna 1999 pää-
osa virtauksesta tuli vielä luontaista uomaa myö-
ten Isonevalle mutta vuonna 2005 enää hyvin 
niukasti. Yhdysoja oli syöpynyt yli kolme metriä 
syväksi ja seitsemän metriä leveäksi rotkoksi, ja 
reunojen sortuessa puustoa oli kaatunut melkoi-
sesti. Kesällä 2007 syöpymisen huomattiin jatku-
neen niin, että luontaiseen uomaan ei tullut enää 
lainkaan vettä edes tulva-aikoina. Hiekkamaahan 
kaivetun ojan syöpymisen lisäksi Iso-ojan latvoilla 
oli toteutettu laaja kunnostusojitushanke, jolloin 
virran mukana tuli hiekkaa ja muuta kiintoainet-
ta. Ne sedimentoituivat paksuksi kerrokseksi van-
han uoman kohdalle. Iso-ojan vesien virtauksen 
siirtyminen kokonaan Isonevan ulkopuolelle oli 
vaikuttanut erittäin voimakkaasti koko suon vesi-
talouteen. Muutos oli kuitenkin niin tuore, ettei 

13.18 Ison syöpyneen ojan  
patoaminen: Siikajoen Isoneva

Sakari Rehell

Siikajoen Isoneva on rehevä luhta- ja lettoalue, 
joka kuuluu Siikajoen lintuvedet ja suot -nimi-
seen Natura-alueeseen. Isonevan kaakkoiskul-
maan laskeva Iso-oja on suurehko puro tai pieni 
joki (kuva 133), jonka valuma-alue käsittää noin 
1 400 hehtaaria pääosin soistuneita hiekkamaita. 
Alajuoksullaan se on levinnyt Isonevalle, jonne 
on muodostunut rehevää metsä- ja pensasluhtaa. 
Näiden alapuolella aukeavat luhtaiset rimpiletot, 
joita myöten vedet ovat virranneet kohti suon 
länsi- ja pohjoislaitoja (kuva 131). 

Isonevan valuma-alueella on tehty runsaas-
ti ojituksia ja kunnostusojituksia. Kunnostus-
ojituksiin liittyen oli Isonevan itälaidalla kaivet-

Kuva 131. Ilmakuva hiekkakaartojen luonnehtimalta Isonevan alueelta.

Kuva 132. Metsäoja, jota myöten koko Iso-ojan vesimäärä 
oli siirtynyt virtaamaan Isonevan ohi. Suuri virtaava vesi-
määrä oli kuluttanut uoman syväksi ja leveäksi. Kuva on 
otettu ennen toimenpiteitä. Kuva: Sakari Rehell, touko-
kuu 2005.
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Kuva 133. Isonevalla toteutetut ennallistamistoimenpiteet. Siniset nuolet osoittavat virtaussuuntaa syväksi syöpyneessä 
ojassa, jota myöten vedet ennen ennallistamista kääntyivät Isonevan ohi.

Riukupato
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Lammen kaivamisesta kertyneet maa-ainekset 
käytettiin padon rakentamiseen. Kun tärkein on-
gelma oli ratkaistu, eli puron valtava vesimäärä 
oli saatu ohjattua luontaiseen suuntaan Isonevan 
keskiosiin, voitiin tukkia muita suon reunan ojia. 

Myöhemmin huomattiin, että vanha uoma 
oli peratun uoman alapuolellakin niin liettynyt, 
ettei se pystynyt vetämään kaikkea Iso-ojan vet-
tä, vaan osa vedestä kulkeutui kaartojen välistä 
tasaista rimpinevaa myöten suon eteläosan lah-
dekkeeseen, mihin uhkasi kertyä liikaa vettä. Uo-
maa perattiin seuraavana talvena vielä noin sadan 
metrin matkalta (kuva 135), minkä jälkeen vesi 
näytti ohjautuvan tavoitteiden mukaisesti luhta-
alueella oleviin vanhoihin uomiin. Lisäperkaus ei 
juuri lisännyt kokonaistyömäärää, sillä Isonevan 
länsilaidan märkien rimpinevojen keskellä oleva 
pienempi ojitusalue oli joka tapauksessa ennallis-
tettava talvityönä.

Yhden suuren, maansiirtotöitä vaatineen 
maapadon tekemiseen kului kaivinkoneelta ai-
kaa noin kahdeksan tuntia. Lisäksi kumpaankin 
patoon tarvittiin kahden miehen päivän työpa-
nos. Hoitoseurannassa havaittiin, että työ oli on-
nistunut kaikin puolin tavoitteiden mukaisesti: 
Iso-ojan vedet pääsevät taas leviämään Isonevalle, 
ja suon reunan muuttuneet korvet ja letot ovat 
palautuneet hyvin. Kaivettu uoma ja lammikko 
sopivat maisemaan suhteellisen hyvin, varsinkin 
lampi on muuttunut kauniiksi ja merkittäväksi 
lintujen elinympäristöksi. Syöpynyt kanava on 
useiden satojen metrien mittainen uoma talous-
käytössä olevalla hiekkakankaalla. Pohjois-Poh-
janmaan metsäkeskuksen kanssa on alustavasti 
sovittu, että se ajattaa jossain vaiheessa uomaan 
maata läheisestä vanhasta maa-ainesten ottokuo-
pasta, jotta pohjaveden purkautuminen saataisiin 
vähenemään ja siitä aiheutuva uhka padon pysy-
vyydelle poistettua.

kasvillisuus ollut ehtinyt merkittävästi muuttua. 
Uhattuja luontotyyppejä olivat ainakin aapasuot, 
metsäluhdat, letot sekä puustoiset suot. Vuon-
na 2007 Isoneva perustettiin yksityiseksi luon-
nonsuojelualueeksi. Alueellinen ympäristökeskus 
neuvotteli maanomistajan kanssa, ja suojelualue 
perustettiin jonkin verran Natura-rajausta laajem-
pana (ks. kuva 131), mikä mahdollisti tarvittavien 
ennallistamistoimien toteuttamisen.

Metsähallituksen Pohjanmaan luontopalve-
luissa laadittiin Isonevalle ennallistamissuunni-
telma, johon kuului olennaisena osana patojen 
rakentaminen syöpyneen ojan kynnyskohtiin 
sekä uoman aukaisu, jotta vedet pääsisivät taas 
virtaamaan luontaiseen suuntaansa (kuva 133). 
Isoneva ennallistettiin sateisena kesänä 2008. 
Aluksi perattiin hiekalla ja siltillä tukkeutunut 
vanha uoma auki noin 150 metrin matkalta. Työ 
aloitettiin alaosasta, ja samalla, kun kone perkasi 
tukkiutunutta uomaa, se siirsi kasvavaa maakasaa 
edellään ylöspäin kohti padottavaa kohtaa. Tällä 
välin metsurit rakensivat filmivanerista ja lankuis-
ta kaksi riittävän isoa ja tukevaa seinää valmiiksi 
odottamaan asennusta. 

Kun kone pääsi ensimmäisen rakennettavan 
padon kohdalle, se aukaisi vedelle reitin perat-
tuun alkuperäiseen uomaan. Padottavaan ojaan 
pystytettiin kaksi ”seinää” noin 20 metrin päähän 
toisistaan. Kaivinkoneella kaivettiin seinälevyjä 
varten kuoppa, jonka reunat ulottuivat syöpy-
mättömään maahan. Levyjen reunat ylsivät jo-
ka puolelta vähintään puoli metriä syöpymättö-
män maahan. Levyt peitettiin suodatinkankaalla 
ja avatusta uomasta kaivettu maamassa siirrettiin 
patojen väliin. Lopputuloksena oli reilun parin-
kymmenen metrin pituinen, ympäröivän kan-
gasmaan pinnan tasalle ulottuva tiivis maapato, 
jonka ansiosta pienen joen luokkaa oleva veden 
virtaus saatiin ohjattua alkuperäiseen uomaan.

Syväksi syöpynyt oja jäi lähes kuivaksi, jonkin 
verran pohjavettä sinne jäi virtaamaan. Muuta-
man sadan metrin päässä tästä, alavirran puolel-
la syöpynyt oja sivusi seuraavan kerran Isonevan 
luhta-aluetta, johon Iso-ojan vedet nyt taas pää-
sivät leviämään. Syöpyneeseen ojaan tehtiin hiek-
kakaarron kohdalle toinen massiivinen maapato. 
Tämä paikka ei ollut aivan vanhan uoman lähellä, 
vaan lähimpään luontaiseen purouomaan oli lä-
hes sata metriä matkaa. Jotta padon taakse kertyvä 
vesimäärä saatiin ohjattua luontaiseen uomaan, 
väliin kaivettiin pitkä, kapea lampi (kuva 134). 
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Kuva 134. Alemman suuren padon yläpuolinen lammikko, josta saatiin ainekset taustalla vasemmalla olevan suuren 
maapadon rakentamiseen. Kuva on otettu kaksi vuotta toimenpiteiden jälkeen. Samalla lammikko ohjaa vedet alueelta 
katsojan suuntaan kohti Isonevalle johtavaa purouomaa. Kuva: Sakari Rehell, toukokuu 2010.

Kuva 135. Ylemmän suuren padon alapuolelle kaivettu uoma, jota myöten Iso-ojan vedet pääsevät virtaamaan kohti Iso-
nevan keskiosia. Kuva on otettu syöpyneen ojan alkupäähän tehdyn padon laidalta kaksi vuotta toimenpiteiden jälkeen. 
Uoma noudattelee alkuperäistä uomaa, joka oli jäänyt joen tuoman sedimenttikerroksen alle. Taustalla näkyvät kuol-
leet männyt olivat kuolleet tulvien tuomien lietteiden tukittua alkuperäiset uomat. Kuva: Sakari Rehell, toukokuu 2010.
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moreenimaastoa, mutta vaaran länsirinteelle on 
kerrostunut jäätikkökielekkeiden reuna-asemaan 
liittyen paksulti lajittuneita hiekka- ja soraker-
roksia. Rantavoimat ovat muotoilleet hiekkoja 
korkeuskäyrien suuntaisiksi valleiksi ja dyyneiksi. 

Jäkälävaaran rinnesuo (noin 40 ha) sijoittuu 
vaaran pohjoisrinteelle (kuva 138). Suolla on kor-
keuseroa vajaan kilometrin matkalla yli 20 metriä. 
Suon yläosiin purkautuu vaaralta tulevia pohjave-
siä useina lähteiköinä ja tihkupintoina, joiden yh-
teydessä on pienialaisia lettokuvioita (kuva 136). 
Suon laaja alaosa viettää porrasmaisesti hiekkais-
ten rantakaartojen patoamana rimpinevana. Ala-

13.19 Hiekkamaan rinnesuon  
syöpyneen ojan patoaminen: 
Pudasjärven Jäkälävaara

Sari Kaartinen

Pudasjärven Jäkälävaaran rinnesuo sijaitsee alueel-
la, missä tasainen Pohjanmaan suolakeus vaihtuu 
Kainuun vaaramaastoksi. Suo on osa Jäkälävaaran 
rinnesuot ja Rytisuo -Natura-aluetta. Jäkälävaaran 
laki on noin 175 metriä merenpinnan yläpuolel-
la, suhteellinen korkeusero vaaran ja alapuolisten 
tasaisempien soiden välillä on noin 50 metriä. 
Vaaran lakialueen itälaita on kallioista ja kivistä 

Kuva 136. Jäkälävaaran rinnesuon ennallistamisalue.
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Kuva 137. Jäkälävaaran rinnesuon syvälle syöpyneitä ojia ennen ennallista-
mista. Oikealle kääntyvään haarakohtaan tehtiin tukeva puuvahvisteinen 
ja suodatinkankaalla vahvistettu pato sekä sen yläpuolelle noin 5–10 met-
rin päähän lisäksi kangasvahvisteinen maapato. Kuva: Sari Kaartinen 2007.

osassa on paikoin ohutturpeisia, kausivaihtelevia 
rimpipintoja, joissa ylempää tulevia vesiä pääsee 
suotautumaan hiekkakerrosten läpi.

Rinnesuon ylä- ja keskiosissa on joitakin pie-
nialaisia vanhempia ojituksia. Voimakkaimmin 
suon luonnontilaa ovat muuttaneet kuitenkin 
1990-luvulla hiekkakaartojen läpi kaivetut yk-
sittäiset, syöpyneeet ojat suon alalaidassa (kuva 
137). Suolta tulva-aikaan purkautuvat suuret ve-
simäärät ovat syövyttäneet yksittäiset ojat lyhyes-
sä ajassa hyvin syviksi ja leveiksi. Ennen ennal-
listamistoimia eroosio eteni jatkuvasti, ja syvälle 
hiekkaan syöpyneitä uomia oli ilmestynyt jo ojien 
yläpuolisiin ohutturpeisiin rimpiin. Etenkin suon 
alaosat olivat laajalti muuttuneet: alun perin avo-
vetiset rimmet olivat kuivuneet ja taimettuneet 
vielä usean sadan metrin päässä hiekkakaartoja 
puhkaisevista ojista (kuva 138).

Jäkälävaaran rinnesuon ennallistaminen aloi-
tettiin vuonna 2008. Suon ylä- ja keskiosien 
vanhemmat ojat tukittiin normaalisti turpeella 
ja maa-aineksella kesäaikaisena metsuri- ja kai-
vurityönä. Kustannukset olivat yhteensä noin 
4 400 €.

Kuva 138. Rinnesuon tasaisemmalla alalaidalla rimpisuot olivat kuivuneet aivan rutikuiviksi kaukana varsinaisista ojis-
takin. Kuva on otettu hyvin sateisena kesänä 2007. Kuva: Sari Kaartinen 2007. 
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Kaiken kaikkiaan talvitien tekoon kahtena tal-
vena ja maa-ainesten kuljettamiseen ja levittämi-
seen tehtiin 72 tuntia traktoritöitä (kustannukset 
yhteensä noin 3 500 €). Maa-aineksia otettiin 
300 metrin päästä täytettävistä ojista, valtion-
maan taimikkokuviolta neljästä peräkkäisestä 
kaivannosta, joiden koko on keskimäärin 15 x 
15 x 1 metriä. Ne näyttävät muuttuvan kolmi-
osaiseksi matalaksi lammeksi.

Kevään 2009 hoitoseurannoissa havaittiin, et-
tä ennallistaminen oli onnistunut pääpiirteissään 
tavoitteiden mukaisesti. Kuivuneet rimpipinnat 
olivat taas kauttaaltaan veden peitossa (kuva 139) 
ja vesien virtaus oli saatu pääosin ohjattua luon-
taisen kaltaiseksi.

Ennallistamisen suurin ongelma oli suon ala-
reunan syviksi syöpyneiden ojien patoaminen 
(kuva 136). Tätä varten ajettiin jäädytettyä tal-
vitietä pitkin noin 400 m3 hiekkaista ja sorais-
ta maa-ainesta tukittavan kynnyskohdan viereen 
kevättalvella 2008. Kesällä maa-aineksella täy-
tettiin ojaa niin pitkälle kuin materiaalia riitti. 
Alimmaksi ojaan tehtiin puuvahvisteinen suoda-
tinkankaalla vuorattu pato ja siitä noin 5 metriä 
ylemmäksi lisäksi yksi suodatinkankaalla vuorattu 
maapato. Maa-aines ei riittänyt koko ojan ja syö-
pyneiden uomien tukkimiseen, joten vain alaosaa 
täytettiin kokonaisuudessaan. Yläosaan tehtiin 
lisää maa- ja kangasvahvisteisia patoja tärkeiksi 
katsottuihin kohtiin. Kevättalvella 2009 ajettiin 
lisää maa-ainesta – suunnilleen saman verran kuin 
edellistalvena – suoraan patojen väliin jääneisiin 
täyttämättömiin kohtiin ja tasoitettiin talvityönä. 

Kuva 139. Kuivuneen rimpinevan alapuolisen syöpyneen kynnyksen patoaminen nosti vedenpinnan hyvin laajalla alalla 
taas luontaiselle tasolle. Kuvassa näkyy mm. pieniä koivun taimia vedessä. Kuva: Sari Kaartinen 2009. 
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vattavat ojat olivat noin 200 metrin päässä suon 
keskiosista. Suon keskiosissa mäntytaimikko oli 
suhteellisen pientä ja harvaa, reunamilla jonkin 
verran kookkaampaa (kuva 142). Kasvillisuudessa 
huomiota herättivät tiheät vaivaiskoivu- ja tupas-
villakasvustot. Etelälaidan rehevimmässä osassa 
ravinteisuutta osoitti lähinnä viitakastikan run-
saus. Alkuperäinen saraisten avosoiden kasvil-
lisuus oli pääosin hävinnyt. Voimakkaimmin 
muuttuneita olivat ojien reunamat sekä eteläi-
semmän kokoavan ojan eteläpuoli, jotka olivat 
jo osin turvekangasmaisia männiköitä. 

Suojelualueen lahdeketta kuivattavat valtaojat 
olivat juuri ja juuri suojelualueen puolella. Alue 
vaaitiin ja todettiin, että veden nostaminen riit-
tävälle tasolle suojelualueella merkitsisi väistämät-
tä jonkin verran vettymishaittoja noin kahdelle 
metsätalousmaahehtaarille (luokiteltu kasvullisek-

13.20 Talousmetsän kunnostus-
ojituksen ja suojelualueen ennallista-
misen yhteensovittaminen Oulun ja 
Pudasjärven Hirvisuolla 

Sakari Rehell

Oulun ja Pudasjärven Hirvisuo on laaja aapasuo-
valtainen suokokonaisuus, jonka pääosa on suo-
jeltu lähes 4 500 hehtaarin laajuisena soidensuo-
jelualueena. Suojelualueeseen rajautuvia talous-
metsiä hallinnoiva Metsähallituksen metsätalous 
aloitti suojelualueen pohjoispuolisten ojitettujen 
soiden hakkuiden ja kunnostusojitusten suunnit-
telun vuonna 2008 ja otti yhteyttä suojelualuetta 
hallinnoivaan Metsähallituksen luontopalvelui-
hin. Luontopalveluissa lähdettiin yhteistyöhön ja 
vielä samana vuonna laadittiin ennallistamissuun-
nitelma, jossa tarkasteltiin koko Hirvisuon Natu-
ra-aluetta. Suunniteltuun kunnostusojitusaluee-
seen rajautuva Nauruanperän lahdeke arvioi tiin 
luonnontilansa menettäneeksi ja sinne esitettiin 
ennallistamistoimia. Tavoitteena oli saada palau-
tettua lahdeke osaksi linnustoltaan hyvin arvo-
kasta suokokonaisuutta, pääosin saraiseksi rim-
pipintasuoksi. 

Nauruanperän lahdeke sijaitsee Hirvisuon 
suosysteemin pohjoisosassa, missä vesi on virran-
nut minerotro�sia suojuotteja myöten koilliseen, 
kohti Petäjäojan latvojen luhtanevajuottia (kuva 
140). Lahdeketta ympäröivät puustoiset ja rehe-
vät räme- ja korpialueet on ojitettu 1960-luvun 
lopussa ja tässä yhteydessä ojitusalueet on toden-
näköisesti myös lannoitettu. Ojitusalueiden vedet 
on ohjattu kahta syvää, kokoavaa ojaa myöten 
nykyisin suojelualueeseen kuuluvan Nauruanpe-
rän avosuolahdekkeen laitojen läpi. Suojelualueen 
sisällä olikin lähes 20 hehtaaria entistä avosuota, 
jonka reunoille vedetyt ojat olivat kuivattaneet 
ja muuttaneet perusteellisesti, vaikka itse lahde-
ketta ei ollut varsinaisesti ojitettu. Kokoavat ojat 
johtivat vetensä Nauruanperän lahdekkeen itä-
puolelle märälle nevalle, minne oli syntynyt laaja 
vettynyt saraikko lisääntyneen pistemäisen vir-
tauksen vuoksi.

Vanhan ilmakuvan perusteella nykyisin suoje-
lualueeseen kuuluva lahdeke on luontaisesti ollut 
lähes avointa, märkää nevaa: eteläosista ilmeises-
ti rehevää luhtanevaa, pohjoisempana rimpine-
vaa (kuva 141). Ennen ennallistamista alue oli 
kauttaaltaan puustoista muuttumaa, vaikka kui-

Kuva 140. Veden virtaus ja ennallistamistoimenpiteet Nauruanperän lah-
dekkeella.

Esimerkkinä käsitelty vaaituslinja
Metsätalousmaalla oleva
vettyvä reunavyöhyke

0 200 m
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Veden luontainen virtaussuunta
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© Metsähallitus 2013
© Suomen ympäristökeskus 2013 
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Kuva 141. Ilmakuvat vuodelta 1957 (vasemmalla) sekä 2000-luvulla (oikealla). Nauruanperän lahdeke näkyy kuvien oi-
keassa laidassa avosuona.

Kuva 142. Nauruanperän lahdekkeen entinen märkä avosuo oli kuivunut ja taimettunut kaukana ojien ulkopuolella. 
Kuva on otettu ennen hakkuita suojelualueelta reilun sadan metrin päästä kuivattavista ojista. Kuva: Sakari Rehell, 
maaliskuu 2010.

© Verotoimisto 2013 © Maanmittauslaitos 1/MML/13
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Toimenpiteiden jälkeen arvioitiin työn on-
nistuneen tavoitteiden mukaisesti. Padot pitivät 
syksyn sateiden jälkeen, vedenpinta oli noussut 
laajasti ja vesi oli lähtenyt virtaamaan kohti suon 
keskiosaa. Erityisen merkittävänä tässä Hirvisuon 
työmaassa voidaan pitää sitä, että Metsähallituk-
sen luontopalvelut ja metsätalous toimivat alusta 
alkaen yhdessä suojelualueen ennallistamiseksi. 
Hakkuu- ja ajokoneiden sekä kaivinkoneiden siir-
tymiset ja työt pystyttiin järjestämään kumman-
kin osapuolen kannalta optimaalisesti, jolloin saa-
tiin merkittäviä kustannussäästöjä. Myös työjoh-
dossa voitiin vähentää työmäärää. Suojelu alueelta 
hakatusta puusta saadut tulot kattavat kaikki hak-
kuusta ja ojien tukkimisesta koituneet kustan-
nukset, vaikka puusto oli suurelta osin pientä ja 
harvaa. Noin 20 hehtaaria suojelualueen pahoin 
kuivunutta rimpinevaa saatiin siis ennallistettua 
ilman lisäkustannuksia. Metsätaloudellekaan ei 
yhteistyöstä koitunut lisäkustannuksia, mutta 
luontopalvelujen puunmyynnistä saatu osuus 
nostaa tuloksen senkin osalta positiiviseksi. Yh-
teistyötä jatketaan.

si metsämaaksi) (kuvat 140 ja 143). Metsätalous 
suostui siihen, että vettymishaitoista huolimatta 
ojat tukitaan ja työmaata lähdetään toteuttamaan 
metsätalouden ja luontopalvelujen yhteistyönä. 

Ennallistaminen aloitettiin ojituksen seu-
rauksena kasvaneen puuston hakkuulla maalis-
kuussa 2010. Mäntypuusto hakattiin kokonaan 
suurimmalta osalta aluetta (kuva 144). Yhdeltä 
rämekuviolta hakattiin noin ¾ mäntyjen runko-
luvusta siten, että isoimmat männyt jätettiin pys-
tyyn. Koivut ja kuuset jätettiin kaikilla kuvioilla 
hakkaamatta, mutta niiden määrä oli vähäinen. 
Ainespuu myytiin, latvukset ja kuitupuuta pie-
nemmät rungot kuljetettiin energiapuuksi koko-
puuna. Hakkuut viereisillä metsätalouskuvioilla 
tehtiin samalla kertaa.

Ojat tukittiin elokuussa 2010 ja samassa yh-
tey dessä kunnostusojitettiin viereiset metsätalous-
kuviot. Suuret, Nauruanperän lahdeketta reunus-
tavat kokoavat ojat tukittiin. Noin 50 metrin 
välein tehtiin isoja turvevalleja, jotka ulottuvat 
vähintään 15 metriä ojan molemmille puolille, 
jotta vesi pääsee virtaamaan ojauomasta suon kes-
kustaan päin (kuva 145). Aines tukkimiseen ja 
valleihin otettiin vallin viereen kaivetusta lam-
mikosta. Työtä tehtäessä tarkistettiin, että veden 
virtaus todella kääntyi suon keskiosiin päin. Pa-
rissa kohdassa kaivettiin kuokalla ja lapiolla tur-
vevallien patoamista altaista pieniä viiksiojia kes-
kustaan päin. 

Kuva 143. Esimerkki vaaituslinjasta Hirvisuolla. Vaaittaessa on otettu lukemat sekä suon pinnalta että viereisen ojan 
vedenpinnasta. Profiileista näkyy, kuinka tässä kohdassa tarvitaan n. 30 m pitkä pintavalli ohjaamaan vedet reunaojan 
yli lahdekkeen keskiosiin. Tämän tavoitteen mukainen vedenpinnan taso nostaisi veden suojelualueen rajan ojitetulla 
metsämaalla hyvin lähelle pintaa, mutta jo vajaan 40 metrin päässä rajasta suolle jäisi kuivavaraa suunnilleen saman 
verran kuin nykytilassa (n. 30 cm).
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Kuva 144. Maisema hakatun lahdekkeen keskeltä kohti suojelualueen reunaa, missä näkyy kaivuri tukkimassa ojaa. Ku-
va: Sakari Rehell, elokuu 2010.

Kuva 145. Nauruanperän lahdeketta ympäröivät isot laskuojat tukittiin ja niihin tehtiin säännöllisin välein pitkiä pin-
tavalleja. Vallien rakentamista varten kaivetuista lammikoista vedet lähtevät virtaamaan suon keskiosiin päin. Kuva: 
Sakari Rehell, syyskuu 2010.
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Paksuturpeisen ojitusalueen runsasvetisimmän 
ojan vedenpintaa nostettiin kesällä 2010 raken
tamalla paikalle tuodusta kivimurskeesta ojaan 
käsityönä kaksi pohjapatoa 30 metrin välein 
pohjavedenpurkautumisalueen alapuolelle (ku
va 146). Vaikka toimenpide oli pienimuotoinen 
ja tehtiin noin 400 metrin päässä harjusta, suon
alaisen paineellisen pohjaveden pinta nousi laa
jalla alueella patojen yläpuolella ja harjussa. Myös 
purkautuvan veden laatu muuttui: syvältä tulevan 
rautapitoisen veden osuus vähentyi ja lyhytmat
kaisempien kirkkaampien vesien osuus lisääntyi. 
Padotun ojan virtaama väheni noin 25 %. Patoa
mattomalla osalla purkautuminen jatkui ja pai
kallisesti lisääntyikin. Vaikka ojan vedenpintaa 
nostettiin metrillä, patoamisen vaikutusalueella
kin kuivavaraa jäi vähintään 40 cm eikä puus
ton kasvu kärsinyt toimenpiteestä. Pohjaveden 
luontaisten virtausreittien palautumisen arvioitiin 
vaikuttavan positiivisesti myös luonnon moni
muotoisuuteen. Työn kustannukset olivat noin 
660 € / pohjapato.

13.21 Vesitaloustoimenpiteitä  
pohjavesialueen metsätaloussoilla 
Vaalassa 

Sakari Rehell

Rokuan hiekkamuodostuman reunamilla on pa
dottu kaksi metsätalousalueen pohjavesivaikut
teista suota. 

Siirassuo

Siirassuolla toimenpiteen tavoitteena oli tutkia, 
saadaanko metsätalouskäytössä olevalla ojitus
alueella tehtävällä rajoitetulla toimenpiteellä 
palautettua harjualueen pohjavedenpinnan ta
so lähemmäksi luontaista korkeutta (Kupiainen 
2010). Alue on ilmeisesti ollut ennen ojitusta läh
devaikutteista ja rehevää. Syviin metsäojiin pur
kautui suuria määriä pohjavettä turpeenalaisista 
paineellisista pohjavesikerroksista.  

Kuva 146. Siirassuolla veden pintaa nostettiin voimakkaasti virtaavassa (2 000 m3/vrk) ojassa isoilla kulutusta kestävillä 
pohjapadoilla. Alueen maalaji, pitkälle maatunut turve, ei olisi kestänyt patomateriaalina voimakasta virtausta. Pato 
tehtiin pakkaamalla metalliverkon sisään mursketta, joka suojattiin suodatinkankaalla ja yläreunaltaan kuormapeit-
teellä. Oja verhoiltiin kivillä alemman padon alapuolelta ojan pohjan syöpymisen estämiseksi. Kuva: Virve Kupiainen.
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Korjaustoimenpiteiden tavoitteena oli estää 
tilanteen paheneminen ja turvata pohjaveden-
otto alueella. Ojan vedenpintaa nostettiin syk-
syllä 2010 tekemällä ojaan 12:n suodatinkan-
kaalla vahvistetun putkipadon sarja (kuva 147). 
Vedenpinnan taso säädettiin putkilla 40–50 cm 
korkeammalle kuin se oli ollut syöpyneen ojan 
pohjalla. Tällöin kuivavaraa jäi suopaikoillekin 
vielä vähintään 40 cm. Yhdelle putkipadolle tuli 
hintaa noin 500 €.

Neittävä

Rokuan toisella puolella, Neittävällä, oli kaivet-
tu kunnostusojituksen yhteydessä oja hiekkaisten 
rantavallien poikki. Ojitettu alue on ohutturpeis-
ta, paikoin soistunutta kangasmetsää. Pohjavesiä 
ei ilmeisesti ole purkautunut alueelle luontaisesti, 
mutta oja oli perattu niin syväksi ja se oli syöpy-
nyt niin voimakkaasti, että siihen alkoi purkautua 
pohjavesiä kankaan laidasta. Kainuun metsäkes-
kus joutui korjaamaan tilannetta.

Kuva 147. Putkipatoa rakennetaan Pohjavedenpinnan tason nostamiseksi vuonna 2010 Vaalassa Rokuan hiekkamuo-
dostuman reunalla. Ensin rakennettiin alin pato pohjavesialueen ulkoreunalle. Tämän jälkeen tehtiin vastaavia patoja 
yläpuolelle siten, että kunkin padon kohdalla on vain vähäinen porras vedenkorkeudessa. Kuva: Mikko Tölli.
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