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Aallokas Oy soiden ennallistajana
• Omaamme kokemusta soiden ennallistamisesta vuodesta 2011 

lähtien erityyppisiltä soilta. Teemme ennallistamissuunnitelmia niin 
nevoille, rämeille kuin korpiinkin.

• Menetelmänä voidaan käyttää kohteesta riippuen ojien patoamista tai 
täydellistä tukkimista tai näiden yhdistelmää.

• Ennallistamisessa päätyö tehdään yleensä kaivinkoneella. Usein 
käsityökin on hyvä vaihtoehto. Tarvittaessa poistetaan myös puustoa.

• Tässä diasarjassa esitellään, kuinka olemme opetelleet 
ennallistamisen itse suunnittelemalla ja käsityönä tekemällä. 
Esitelmästä selviää käsityön menetelmä ja käyttökelpoisuus.



Mistä on kyse?

• Ennallistamista tehdään pääosin konetyönä. Käsityönä tehdyn 
ennallistamisen toimivuuteen liittyy usein ennakkoluuloja.

• Olemme toteuttaneet patotalkoita Keuruulla, Multialla, Heinävedellä, 
Mänttä-Vilppulassa ja Tampereella 2011-2019 yhteensä yli 150 padon verran.

• Keväällä 2017 tehdyssä tarkastuksessa 90 % padoista toimi halutusti.

• Käsityönä patoaminen on osoittautunut mainioksi menetelmäksi esimerkiksi 
korpikohteilla, harvahkoon ojitetuilla soilla tai vesistöjen läheisyydessä.

• Olemme käyttäneet menetelmää myös sarkaojitetuilla soilla hyvin tuloksin. 
Isommilla pinta-aloilla patojen määrä kasvaa tällöin kuitenkin melko suureksi. 
Haasteita aiheuttavat myös turpeen hajotessa painuneet ojalinjat. 

• Kone- ja käsityön yhdistämisestä on kokemuksia mm. Mänttä-Vilppulan 
Mäntysuolla. Molemmilla menetelmillä on etunsa ja heikkoutensa.



Miten?

• Patopaikka on valittava huolellisesti korkean virtaaman aikana tehdyllä 
tarkastelulla. Silmämääräinen arvio maastossa yleensä riittää.

• Pohjatyöt on tehtävä huolellisesti, samoin puukehikon rakentaminen ja 
turvetäytön tiivistäminen. Näin vältetään läpi- ja ohivirtaukset.

• Padosta on tehtävä riittävän korkea. Vesi ei saa virrata padon yli edes 
painumisen jälkeen.

• Oikea sijainti ja riittävä leveys varmistavat padon toimimisen halutulla 
tavalla. Useimmiten tavoitteena on pohjaveden pinnannoston lisäksi 
kääntää virtaama pois ojasta.

• Patotalkoot ovat parhaimmillaan yhteisöllinen tapahtuma, jossa myös 
ympäristökasvatuksen ja –valistuksen mahdollisuudet ovat suuret!



Padon rakennus syksyllä 2016

Tilanne keväällä 2017



Patomallin kehitystä:

2012…

…ja 2016



Keuruun 
Isonevalle tehtiin 
2014 yhteensä 19 
patoa. 

Suurin valtaoja 
padottiin viiden 
jänteen kohdalta. 

Näin käännettiin 
virtausta ojasta 
takaisin 
luontaiseen 
suuntaan.

Laitojen 
ennallistamisessa 
riittää vielä 
työtä…



Isoneva kaksi vuotta ennallistamisesta 2016: 
vanhat rimpipinnat ovat alkaneet palautua ja 
ennallistamisjäljet ovat kadonneet maisemasta.





Keuruu, Kekkelinsuo: tiheään 
sarkaojitetulla suolla merkittävä 
vaikutus jo kahdeksalla padolla. 

Valtaojien kautta kulkeutuneet 
vedet virtaavat suopintojen kautta, 
ja jäkälät ovat vaihtuneet 
rahkasammaliin.



Edellisen dian punainen ympyrä 
ennen ennallistamista 2017…

…ja kuukausi ennallistamisen jälkeen



Virkistyskäyttöä kaksi 
vuotta ennallistamisesta



Korpikohteet soveltuvat usein käsityönä 
ennallistettaviksi. Lähtökohtana on 
virtaaman hidastaminen ohjaamalla se 
pois ojista. Haasteina ovat ohivirtaamia 
aiheuttavat juurakot ja kivisyys. 
Heinävesi, Vihtari 3.8. ja 6.10.2019

Tavoiteltu virtaussuunta



Mänttä-Vilppula, 
Mäntysuo. Konetyönä 
ennallistaminen soveltuu 
suurille pinta-aloille ja 
kohteisiin, joissa virtaaman 
kääntö ei onnistu, mutta…

…monesti ennallistaminen voidaan 
toteuttaa pienimuotoisemmin 

padoilla ja penkkoja avaamalla. 
Keuruu, Morrinoja.



Kolmella padolla palautettu 
tulvaniitty. Keuruu, Pahalampi.

Tulovirtaaman ohjaus

Vedenpinnan nosto



Käsityönä patoaminen soveltuu hyvin myös 
vesistöjen läheisyyteen. Tässä laajahkolta 
metsätalousalueelta tuleva oja käännettiin 
pintavalutukseksi Keuruun Koukkulammilla 
elokuussa 2016.



Lasketun suolammen pinnannostoa puu-turvepadolla. 
Patoamisesta on 1,5 vuotta. Lammen vedet laskevat nyt 
kuvan oikean reunan kautta. Multia, Köpinneva, kevät 2017.



Ennallistamisesta kertovat vain 
luontaiselle tasolleen palannut 
vedenpinta ja tupasvillamättäiden 
lomasta törröttävät patopuut. 

Keuruu, Kivisuo, 4 vuotta 
patoamisen jälkeen



Seurannassa 2017 keväällä 90 % 
padoista toimi halutulla tavalla. 

Tämän epäonnistumisen syy oli 
pohjavuoto. Muita epäonnistumisia 
olivat mataluus, pienemmät vuodot 
tai väärät paikat, mutta näistä lähes 
kaikki menevät harjoittelun piikkiin. 

Veden alta paljastunut 
rahkasammalkasvusto näyttää 
ennallistumisen ehtineen jo alkaa. 
Keuruu, Kuolemaistensuo.



Menetelmästä riippumatta 
tärkeintä on huolellinen 
toteutus! Tässä jälkikäteen 
käsityönä korotettu alun perin 
koneella tehty pato. Mänttä-
Vilppula, Mäntysuo.



Yhteisöllisyyttä, ympäristövalistusta, integraatiota ja hyötyliikuntaa. Patotalkoiden 
monipuoliset sosiaaliset mahdollisuudet lisäävät yhteiskunnallista vaikuttavuutta. 
Turvapaikanhakijoita ja kantasuomalaisia Keuruun Raatosuolla 2016.





Kiitos!
Lisätietoa runsaiden esimerkkien kera löydät vuonna 2018 
julkaistusta oppaastamme Opas soiden ennallistamiseen käsityönä: 

http://aallokas.fi/data/documents/Opas-soiden-ennallistamiseen-
kasityona.pdf

http://aallokas.fi/data/documents/Opas-soiden-ennallistamiseen-kasityona.pdf

