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SUO-OHKE/EPOELY
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▪ Toteutettiin vuosina 2016-2018

• Vesien palauttamiseen soveltuvat kohteet:

▪ Kuivatustilanneselvitys 971 kpl; 724 kpl arvioitiin SUOOHKE-hankkeessa (Jämsen, Autio); 247 kpl 

VESPA-pilottihankkeessa

▪ Tarkastelu tehtiin 2m maanpintamallin, virtausverkon sekä kohteiden luontotyyppikuvioiden 

tarkasteluun.

▪ Teknisenä edellytyksenä veden palauttamiselle ja suojelualueiden ulkopuolisten alueiden vettymisen 

välttämiselle ja riittävän kuivatussyvyyden takaamiselle pidettiin 40 cm kuivavaraa.-> Ei aiheuteta 

ulkopuolisten alueiden vettymistä!

• Toimintamalli ja ohjeistus Vesien palauttamiseen suojelusoille.

• Veden palauttaminen kuivuneille suojelusoille kunnostusojituksen yhteydessä- ELY-

keskuksen raportteja 10/2018

• Laaja koulutuspaketti toimijakohtaisesti (ELY, MH, Metsäalan toimijat)



SUO-OHKE

Veden palauttamiseen

soveltuvat kohteet haastavuuden mukaan

Toimintamalli

- Kunnostusojitukset
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HELMI-toimintaohjelma
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Kunnostusojituksen yhteydessä tehtävä vesienpalautus.
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Toteutunut vesienpalautus Vahtisuolla Sonkajärvellä



Missä vesienpalautusta voidaan tehdä?

▪ Vesienpalautukseen soveltuvat kohteet on 
kartoitettu Metsäkeskuksen, Tapio Oy:n ja 
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimesta.

▪ Soveltuvat kohteet on kartoitettu ensin 
sisätyönä. Kohteita on kesällä 2020 vaaittu 
tasolaserilla, jonka perusteella on muodostettu 
tarkennettu korkeusmalli kohteista.

▪ Tieto soveltuvista kohteista löytyy 
Metsäkeskuksen tarinakartasta

▪ Tarinakartassa otetaan kantaa siihen, mistä 
vesienpalautus parhaiten onnistuu. Tarkemman 
ojien suunnittelun tekee ojituksen suunnittelija 
tai luonnonhoitohankkeen toteuttajaksi valittu 
toimija.
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Miten vesienpalautusta tehdään?

▪ Vesienpalautushankkeet toteutetaan 
pääasiassa kahdessa tyyppitilanteessa:

– Ensimmäisenä tyyppitilanteena ovat 
Natura-alueen ulkopuoliset 
kunnostusojitukset, joista tehdään uusia 
johdeojia Natura-alueelle

– Toisena tyyppitilanteena ovat kestävän 
metsätalouden määräaikaisen 
rahoituslain 21 §:n mukaiset 
luonnonhoitohankkeet, joiden 
yhteydessä voidaan palauttaa vesiä. 

▪ ELYra 10/2018 
https://www.metsakeskus.fi/sites/default/fil
es/veden-palauttaminen-kuivuneille-
suojelusoille-loppuraportti.pdf

https://www.metsakeskus.fi/sites/default/files/veden-palauttaminen-kuivuneille-suojelusoille-loppuraportti.pdf


Toimintamalli

Vaihe 1: Aineistojen kokoaminen ja alustavan 

vedenpalauttamissuunnitelman laadinta
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• Ojasuunnittelija selvittää vedenpalautukseen soveltuvan alueen Metsäkeskuksen

tarinakartasta

o Ojasuunnittelija tekee alustavan vesienpalautussuunnitelman tarinakartan

ehdotuksen mukaisesti



Vaihe 2:  Maastokäynti Metsähallituksen ennallistamisasiantuntijan

kanssa
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Jos vettymisriski todetaan ilmeiseksi, ojasuunnittelija selvittää vettymistä kärsivän maanomistajan

kiinnostuksen alueen muodostamiseksi METSO-kohteeksi. Jos kohdetta ei voida muodostaa

METSO-kohteeksi, sovitaan korvauksesta osakkaiden välillä ojituksen hyödynsaannin suhteessa, tai 

harkitaan hankkeesta luopumista. (Korvausohje 2020-2021, kommenteilla)



Vaihe 3: Kunnostusojitussuunnitelman koonti ja suunnitelman

toimittaminen hankkeen osakkaille
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Vaihe 4: Metsähallituksen suostumuksen ja yksityisten 

maanomistajien ojituslupien hankkiminen
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Vaihe 5: Ojitusilmoituksen laatiminen
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tehdään



Vaihe 6: Ojitusilmoituksen käsittely ELY-keskuksessa

Salo Olli14

• Ojitustoimituksen tarpeellisuuden

• Vesitalousluvan tarpeen



Vaihe 7: Rahoituksen hakeminen Metsäkeskukselta
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Vaihe 8: Hankkeen toteutus
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Vaihe 9: Seurantakäynti
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Vaihe 10: Aineistojen päivitys
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Aineistojen päivityksen käytännöt muuttuvat
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Koontitaulukko 

▪ Materiaalit

– https://www.metsakeskus.fi/sites/default/files/veden-palauttaminen-kuivuneille-suojelusoille-
loppuraportti.pdf

– http://syke.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=831ac3d0ac444b78baf0eb1

b68076e1a

– https://www.ym.fi/helmi

– https://tapio.fi/vesien-palauttaminen-suojelusoille/

▪ Asiantuntijayhteystiedot

• Suojelualueiden ennallistaminen ja hoito, valtakunnalliset asiat: Kaija Eisto

• Soiden ennallistaminen, alueelliset yhteyshenkilöt:

• Rannikko: Johanna Ruusunen, Järvi-Suomi: Suvi Haapalehto, Pohjanmaa–Kainuu: LP: 

Päivi Virnes, Lappi: Mika Puustinen

▪ Toimintamalli tulossa 2020-2021

https://www.metsakeskus.fi/sites/default/files/veden-palauttaminen-kuivuneille-suojelusoille-loppuraportti.pdf
http://syke.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=831ac3d0ac444b78baf0eb1b68076e1a
https://www.ym.fi/helmi
https://tapio.fi/vesien-palauttaminen-suojelusoille/

