
Toimintamalli yksityismaiden vesien palauttamisen tai johtamisen  
suunnittelusta ennallistamis- ja vesiensuojeluhankkeena 

Hankkeen käynnistys ja rahoitus 

• Selvitä kohdealueen alustava soveltuvuus (SMK:n aineisto: LINKKI). 

• Selvitä hankkeeseen tarvittavat osakkaat (maanomistajat). 

• Selvitä tavoitteeseen soveltuva rahoituslähde ja sen mahdollisesti asettamat vaatimukset. 

• Hae rahoitus suunnittelutyölle rahoitustavan mukaisesti. 

Aineistojen kokoaminen ja alustavan vedenpalauttamissuunnitelman laadinta 

• Hanki aluetta koskevat paikkatieto- ja karttamateriaalit (esim. virtausverkko, korkeusmalli) 

• Ota huomioon kohdealueen erityispiirteet (esim. muinaisjäännökset, tiedossa olevat uhanalaiset 

lajit) 

• Selvitä, onko suoalueen välittömässä läheisyydessä vedenpalauttamiseen soveltuvia 

suojelukohteita. Jos on, niin ota yhteys Metsähallitukseen/ELY-keskukseen. 

• Suunnittele paikkatietoaineistojen avulla veden johtamiseen tarvittavan johdeojan pituus, suuntaus 

ja lukumäärä siten, että vettymishaitat yläpuolisilla alueilla vältetään. 

• Arvioi toimenpiteen vaikutusalue johdeojan ylä- ja alapuolisilla alueilla. 

• Esittele alustava suunnitelma hankkeen osakkaille. 

Maastokäynti 

• Kutsu maastokäynnille vähintään vaikutusalueen maanomistajat mukaan. 

• Tarkennetaan alustava suunnitelma maastomittauksilla ja -havainnoilla. 

o Todelliset virtausreitit 

o Tarkat korkeuserot 

o Suon purku-uoman ja ylä- sekä alapuolisen ojaverkoston tila 

• Merkitään johdeojat sekä muut tarvittavat rakenteet maastoon tai tallennetaan tarkasti 

paikkatietoon toteutusvaihetta varten. 

• Sovitaan tarvittaessa maanomistajan kanssa pohjavesianturin asennuspaikka. 

• Arvioi ja dokumentoi toimenpiteen vaikutusalue johdeojan ylä- ja alapuolisilla alueilla. 

Suunnitelman koonti ja toimittaminen hankkeen osakkaille 

• Maastokäynnistä laaditaan maastomuistio/-raportti. 

• Suunnitelma päivitetään maastomittausten ja -havaintojen perusteella. 

• Päivitetty suunnitelma ja maastomuistio toimitetaan hankkeen osakkaille. 

Suostumukset hankkeeseen ja sopimukset 

• Tee hankkeen toteutuksesta sopimukset osakkaiden kanssa. 

Ilmoitus ELY-keskukselle 

• Jos toimenpide ei sisälly johonkin muuhun ELY-keskukselle ilmoitettavaan kokonaisuuteen, tulee 

vesien johtamisesta aina tehdä erillinen ilmoitus. 

• Odota ELY-keskuksen kommentit ja toimi niiden mukaisesti ennen siirtymistä seuraavaan 

vaiheeseen. 

 



Toteutus 

• Kilpailuta hankkeen toteutus. Varmista, että urakoitsijalla on erikoisolosuhteisiin soveltuva kalusto. 

• Varmista riittävä työnjohto hankkeen toteutuksessa. 

• Varmista, että toteutus noudattaa suunnitelmaa.  

Toteutuksen arviointi maastokäynnillä 

• Tehdään tarvittaessa hankkeen toteutusta seuraavana vuonna kasvukauden aikana. 

• Käynnin tarkoituksena on varmistaa tehtyjen toimenpiteiden ja ratkaisujen toimivuus. 

• Hankkeen osakkaat kutsutaan maastokäynnille. 

• Käynti ja havainnot dokumentoidaan maastomuistioon. 

• Tallennetaan pohjavesianturin tiedot, jos sellainen on asennettu, ja poistetaan anturi kohteelta, 

ellei seurantaa ole tarve jatkaa. 

Aineistojen päivitys 

• Tallenna suunnitelman tiedot mahdollista myöhempää käyttöä tai seurantaa varten (myös vaikka 

hanke ei olisi toteutukseen asti päätynytkään).  

 


