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1 Yleistä

Tällä suunnitelmalla Suomen luonnonsuojeluliiton Tampereen yhdistyksen ja Villi Vyö-
hykkeen yhteinen Kintulammin Ennallistamisryhmä hakee lupaa ennallistustoimille nel-
jällä suokohteella, jotka sijaitsevat Tampereen Teiskossa Kintulammin luonnonsuojelua-
lueella (kuva 1). Näistä kohteista kolme ovat uusia kohteita ja yksi on suo, jolle vuonna
2018 rakennettiin neljä patoa Kintulammin Ennallistamisryhmän talkoissa. Kohteet ja
niille ehdotetut toimet esitellään omissa luvuissaan. Yhdelläkään kohteella ei ole nimeä,
joten niitä merkitään tässä kirjaimilla A, B, C ja D.

Kuva 1: Vuoden 2019 ennallistuskohteet Kintulammin luonnonsuojelualueella

Suokohteista A, C ja D löytyy mainintoja Kintulammin luonnonsuojelualueen hoito- ja
käyttösuunnitelmaluonnoksen [1] ennallistamista käsittelevästä luvusta, jossa niitä inden-
tifioidaan sekä sanallisesti sijaintinsa mukaan että metsikkökuviotunnuksilla.
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Tässä esitetyt ennallistamistoimet pyritään tekemään vuoden 2019 aikana, mutta kes-
ken jäädessä ne saatetaan loppuun vuonna 2020. Tämä suunnitelma pohjautuu suurissa
määrin Juho Kytömäen tekemään ennallistamisuunnitelmaan Kintulammin Ennallista-
misryhmän vuoden 2018 kohteelle [2].

2 Soiden ennallistaminen

Soita ennallistamalla pyritään palauttamaan ihmisen etenkin ojittamalla muuttamien
suoekosysteemien toiminta ja rakenne luonnontilaisen kaltaiseksi. Soiden ennallistami-
sessa on olennaista palauttaa suon luontainen hydrologia: suoalueelle johdetaan sinne
luontaisesti kuuluvat vedet, ja suolle kaivetut, sieltä vettä muualle johtavat ojat tukitaan
tai padotaan. Kuivatuksen seurauksena syntynyttä puustoa voi olla tarpeen poistaa aina-
kin rämeillä, sillä se kuivattaa suota entisestään haihduttamalla. Runsaspuustoisemmis-
sa korvissa puustoa ei yleensä poisteta. Ennallistamista seuraavan vedenpinnan nousun
myötä etenkin korpiin voi syntyä runsaasti lahopuuta, mikä on yksi niiden luontaisista ja
ennallistamisen tavoitteenakin olevista rakennepiirteistä [3].

3 Ennallistamisen tavoiteet

Suo on vesiensä summa, ja ilman vettä ei ole suota. Ennallistamisen päätavoite onkin nos-
taa suovedenpinta ojitusta edeltäneelle tasolle eli saada kuivunut suo vettymään uudel-
leen. Samalla tavoitteena on saada suokasvillisuus elpymään ja vastaavasti metsäkasvil-
lisuuden osuus vähenemään. Ojituksen ja kuivumisen aiheuttama kasvillisuuden muutos
havainnollistuu kohteilla suokasvillisuuden taantumisena.
Ennallistamisen onnistumisesta aiheutuva veden pinnan nousu rajoittuu hyvin pitkäl-
ti kullekin ennallistettaville suolle. Kohteet A, B ja D sijaitsevat etäällä suojelualueen
rajoista, joten vaikutuksia ei ole odotettavissa naapuritiloille. Kohde C sijaitsee lähin-
nä suojelualueen reunaa noin 100-120 metrin päässä, mutta kohteen ja rajan välissä on
vedenjakaja, joten suolta ei nouse vesi naapurikiinteistön suuntaan. Padottavat ojat ja
niiden alapuoliset ojat virtaavat myös kokonaan Kintulammin luonnonsuojelualueella.
Jokaisella kohteella puuston määrä on ennen ojitusta ollut nykyistä huomattavasti pie-
nempi, ja on ilmiselvää, että ojitus on lisännyt merkittävästi puuston kasvua. Ei ole
kuitenkaan tiedossa, millainen puusto kohteiden soilla luonnostaan olisi, sillä niiden hak-
kuuhistorioista ei ole tietoa.
Korpikohteella D ja kohteen B korpiosiolla tavoitteena on myös tuottaa lahopuuta, sillä
runsas lahopuusto on luonnontilaisten korpien keskeinen rakennepiirre. Kuusilahopuuta,
myös järeää, syntynee runsaasti, jos suovedenpinta vain saadaan nousemaan. Rämeelläkin
lahopuu on tervetullutta, ml. komeat kelot. Suon rämeosalla mäntyjä ja koivuja voidaan
kaulata ja poistaa, jotta niiden haihduttava (ja suota kuivaava) vaikutus poistuu ja sa-
malla saadaan lahopuuta, mutta tässä sunnitelmassa mäntyjen kaulausta ei ehdoteta, sillä
niiden osalta on perusteltua odottaa Luonnonvarakeskuksen hiilinielu- ja vesistökuormi-
tusselvityksen valmistumista Kintulammin luonnonsuojelualueesta. Koivujen osalta kun-
kin kohteen kohdalla on ehdotukset kaulaustoimista pois lukien korpikohde D. Yhden
Etelä-Suomen kokeneimman soiden ennallistajan Metsähallituksen Järvi-Suomen Luon-
topalveluiden Pekka Vesterisen mukaan varsinkaan kuivat ojitetut rämeet eivät ennallistu
ilman puiden poistoa, sillä haihdutusvaikutus on niin merkittävä, joten puiden laajamit-
taisesta poistamisesta on syytä keskustella uudestaan Luonnonvarakeskuksen selvityksen
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valmistuttua, jos soiden halutaan ennallistuvan.

4 Suunnitelmat ja luvat

Tämä ennallistamissuunnitelma tarkentaa osaltaan Kintulammin luonnonsuojelualueen
hoito- ja käyttösuunnitelmaa [1]. Alueen rauhoitusmääräyksissä (Pirkanmaan ELY-keskus
17.4.2018, PIRELY/9670/2017) todetaan seuraavasti:

”Edellä olevien määräysten estämättä alueella on sallittu: - hoitaa ja ennal-
listaa aluetta Pirkanmaan ELY-keskuksen vahvistaman hoito- ja käyttösuun-
nitelman tai hyväksymän erillissuunnitelman mukaisesti.”

Tämä suunnitelma on rauhoitusmääräyksissä mainittu erillinen ennallistamissuunnitel-
ma (erillissuunnitelma), joten suunnitelmaan ja sen sisältämiin toimenpiteisiin haetaan
hyväksyntä Pirkanmaan ELY-keskukselta rauhoitusmääräysten edellyttämällä tavalla.
Kohde B sijaitsee osoittain sähkölinjan alla, joten patojen rakentaminen linjan alle edel-
lyttää lupaa Fingridiltä. Jos lupaa ei saada, kyseiset patojen paikat siirretään sähkölinjan
alta pois tai kyseiset padot jätetään rakentamatta.

5 Menetelmät

Kuva 2: Pystypuiden (paalujen) lyömistä patoon ennallistamistalkoissa Kintulammilla
18.8.2018. Kuva: Juho Kytömäki.

Ennallistamistoimet tehdään käsityönä, ja työ toteutetaan talkoina. Talkoot toteuttaa
Kintulammin ennallistamisryhmä, johon kuuluvat Suomen luonnonsuojeluliiton Tampe-
reen yhdistys ry ja Villi vyöhyke ry. Toimet on pääosin tarkoitus suorittaa Eloisa Elokuu
-viikonloppujen 10.-11.8. ja 31.8.-1.9. yhteydessä, sillä työskentelyä ja talkoolaisten huol-
toa helpottaa näiden tapahtumaviikonloppujen keskuksena toimiva Kortejärven tila ja
lisäksi näiden viikonloppujen aikana ennallistamistoimintaan voi tutustua ja osallistua
suosittujen tapahtumaviikonloppujen kävijät.
Ennallistaminen toteutetaan Opas soiden ennallistamiseen käsityönä -oppaan [4] mukai-
sesti. Olennaista on pitävien patojen rakentaminen sopiviin paikkoihin, joissa esimer-
kiksi veden virtaus on kovimmillaan. Patojen paikkoja on suunniteltu maastokäynneillä
11.6.2019, 19.6.2019, 18.7.2019 ja 29.7.2019. Alustavat patojen paikat on kuvattu jokaisen
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kohteen kohdalla erikseen ja niitä voidaan tarvittaessa vielä siirtää tai rakentaa vähem-
män. Jos patojen määrälle on suurempi tarve kuin mitä tässä suunnitelmassa on arvioitu,
niitä varten tehdään uusi suunnitelma.

Kuva 3: Turpeen polkemista (tamppaamista) patoon ennallistamistalkoissa Kintulammil-
la 18.8.2018. Kuva: Juho Kytömäki.

Padon malli kuvataan tarkasti ennallistamisoppaassa [4], joten tässä ei mennä yksityis-
kohtiin. Padon tukirakenteet, niin sanottu kehikko, tehdään puista, jotka kaadetaan pa-
don paikan läheisyydestä. Padon pystypuut (paalut) lyödään lekalla koko turvekerroksen
läpi niin, että ne uppoavat myös alapuoliseen kivennäismaahan (kuva 2). Kehikon ra-
kentamisen jälkeen pato täytetään turpeella, jota kaivetaan padon lähistöltä, mutta ei
välttämättä aivan vierestä, ettei vesi ohjaudu kaivukuoppien kautta takaisin ojaan. Olen-
naista on, että turve poljetaan patoon erittäin tiiviisti ja että pato on riittävän korkea
(kuva 3). Toisaalta myös leveys on tärkeää, ettei vesi lähde kiertämään patoa. Lopuksi
paalut lyhennetään ja patoa voidaan maisemoida suokasvillisuudella (Kuva 4).

Kuva 4: Valmis pato Mänttä-Vilppulan Mäntysuolla. Kuva: Juho Kytömäki 12.8.2017.

Patoon tarvittavan puun määrä riippuu padon leveydestä. Keskimäärin yhteen patoon
tarvitaan noin 50 metriä halkaisijaltaan noin 10cm vahvuista ja noin 10 m halkaisijaltaan
noin 15 cm vahvuista puuta (kuusta tai mäntyä). Halkaisijalukema on vain keskiarvo,
joten sekä ohuempaa että paksumpaa voidaan käyttää. Padoissa käytetään kuitenkin
halkaisijaltaan alle 20 cm vahvuisia puita ja jos järeämpiä puita joudutaan kaatamaan,
tyviosa jätetään maastoon lahopuuksi.
Kaikki patomateriaaleihin käytettävät puut kaadetaan ennallistettavalta suolta tai sen
välittömästä läheisyydestä. Puut valikoidaan niin, että ne ovat tavanomaisia, ei-vanhoja
kuusia ja mäntyjä.
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Patoihin tarvittava turve kaivetaan lapioilla ja kuokilla mahdollisimman läheltä padon
paikkaa, mutta siten, että kaivettavan kuopan kautta ei pääse tapahtumaan veden vir-
tausta padon ohi. Patoihin tarvittavan turpeen määrä on koko suota ajatellen hyvin pieni,
eikä kaivamisella ole vaikutusta suon luonnonarvoihin.

Kuva 5: Talkoiden valmistelutoimissa 17.8.2018 tehtiin paalut ja poikittaispuut kullekin
padolle. Kuva: Antti Putaja.

Ennallistamisesta ei aiheudu suuria kustannuksia, koska työt tehdään talkoina. Kulut
muodostuvat lähinnä talkootarjoiluista, matkakuluista, työkaluhankkinnoista sekä polt-
toainekuluista moottorisahan käyttäjille. Lapioita lainataan ELY-keskukselta, mutta esi-
merkiksi lekoja joudutaan ostamaan.
Ennallistamistoimet uusilla suokohteilla eivät uhkaa retkeilyrakenteita, sillä kohteiden
sijainnit ovat etäällä reiteistä. Kohteen C kaakkoispuolella retkeilyreitti kulkee noin 27
metrin etäisyydellä mutta noin viisi metriä korkeammalla kuin suo.
Tämän suunnitelman puitteissa puuston poistotoimet kohdennetaan yksinomaan suoa-
lueella oleviin koivuihin. Isommat koivut kaulataan pystyyn kuorimaraudalla ja vesat
katkaistaan. Katkaistu puuaines jätetään suolle tai sen välittömään läheisyyteen. Kun
tässä suunnitelmassa kohteisiin suunniteltujen hoitotoimien kohdalla jatkossa mainitaan
kaulaus tai puiden poistaminen, niin niillä molemmilla viitataan samaan asiaaan eli tässä
kappaleessa mainittuihin koivujen kaulaustoimiin ja koivuvesojen katkaisuun ellei erik-
seen ole muuta mainittu.

6 Kohde A: Lisätoimet vuonna 2018 padotulla suolla

Kintulammin Ennallistamisryhmä rakensi neljä patoa kohteelle vuoden 2018 elokuussa.
Vuoden 2018 suunnitelmassa [2] mainituista padoista läntisin päätettiin jättää tekemättä.
Tänä vuonna kyseinen pato on tarkoitus tehdä, mutta sitä käsitellään kohteen B yhteydes-
sä. Vuoden 2018 syksyllä ja vuoden 2019 keväällä ja kesäkuussa tehtyjen maastokäyntien
perusteella padot näyttävät pitäneen vettä eli vedenpinta on patojen yläpuolella selkeästi
korkeammalla kuin alapuolella. Lounais- ja kaakkoispato näyttävät toimivan erinomaises-
ti, sillä vedenpinta on noussut hyvin (kuva 7, kuva 8).
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Kuva 6: Vuoden 2018 ennallistamissuunnitelman mukaiset patojen sijainnit (punaiset
viivat). Tummemman sinisellä viivalla merkitty laskuojan todellinen sijainti.

Kuva 7: Lounaispato yläjuoksulta 11.6.2019. Kuva: Antti Putaja

Luoteinen (kuva 6) ja koilinen (kuva 7) pato ovat sikäli ongelmallisia, että vaikka ne näyt-
tävät pitävän vettä, vedenpinta ei ole kovin korkealla. Kahden jälkimmäisen tapauksessa
on mahdollista, että padot vuotavat hieman tai huokoinen maaperä tihkuu läpi patojen si-
vuilta. Kolmas vaihtoehto on, että noin puustoisella suolla pieneltä valuma-alueelta oleva
vesi ei välttämättä riitä nostamaan ojia piripintaan, eikä luontainen vedenpinnan taso-
kaan aina ole kovin korkea. Tältä osin ehdotammekin kaikkien koivujen kaulaamista ja
kaikkien koivuvesojen raivausta suoalueen läntisen haaran ympäristöstä ja suon pohjois-
osasta haiduttamisen vähentämiseksi siten, että länsihaaran ympäriltä koivut poistetaan
10 metrin säteeltä ja kokonaan ojien yhtymiskohdan pohjoispuoliselta suoalueelta. Met-
sikkökuviotiedoista 13 nähdään, että rämeosiolla hieskoivun keski-ikä on 50 vuotta ja sen
prosentuaalinen osuus sekä puustonpeittävyysalasta (ppa) että runkoluvusta (Rluku) on
6.3%. Korpiosion (metsikkökuvio 85) puusto jätetään kokonaisuudessaan luonnontilaan.
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Kuva 9: Luoteispato yläjuoksulta 11.6.2019. Kuva: Antti Putaja

Kuva 8: Kaakkoispato yläjuoksulta 13.5.2019. Kuva: Simo Lahtinen

Kuva 10: Luoteispato alajuoksulta 11.6.2019. Kuva: Antti Putaja
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Kuva 11: Koilispato yläjuoksulta 11.6.2019. Kuva: Antti Putaja

Lisätoimina on myös viime vuonna rakennettujen patojen siistiminen, sillä syksyllä 2018
paalutuksen lyhentäminen ja tasaaminen jäi tekemättä.
Tulevina vuosina on syytä harkita lisäpatojen rakentamista kohteelle, sillä kyseessä on
hyvin kuiva suo valuma-alueen yläpäässä ja nykyiset patojen välit ovat pitkiä. Uusille
padoille on eniten tarvetta sekä suon pohjoisosassa että lounais- ja koilispatojen välillä.

7 Kohde B

Kuva 12: Vuoden 1947 Maanmittauslaitoksen ilmakuvassa näkyy suolle B kaivetut ojat.
Tulo-ojan oikea sijainti näkyy myös ilmakuvassa.

7.1 Sijainti

Ennallistettavalla suolla ei ole nimeä, joten tässä suota kutsutaan kohteeksi B. Kohde
sijaitsee Laukkisuon ja Kaukaloisen välissä aluetta halkovan voimalinjan alla ja itäpuolel-
la ulottuen aina viime vuonna ennallistatetulle suon länsireunaan asti (Kuva 1). Sijainti
Kaukaloinen-lampeen nähden on noin 430 metriä lounaaseen. Suon ennallistettavan alu-
een pinta-ala on noin 1.1 hehtaaria. Suot jatkuvat sähkölinjan länsipuolella Laukkisuolle
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asti korpena, mutta kyseinen korpiosuus ei sisälly tähän ennallistuskohteeseen. Kohde si-
sältää voimalinjalla ja sen itäpuolisen suo-osuuden lisäksi noin 80-100 metriä pitkän ojan
viime vuotiselle suokohteelle A.

7.2 Suotyypit ja ojitustilanne

Kuva 13: Metsäsuunnitelman (2011) mukaiset metsikkökuviotiedot 82-85

Metsäsuunnitelman (v. 2011) kuviotietojen (Kuva 13) mukaan kohteen pohjoisempi puo-
lisko (metsikkökuvio 83) on korpea ja eteläisempi puolisko (metsikkökuvio 82) on rämettä.
Rämeellä peittävyyden suhteen pääpuulajina kasvaa noin 50-vuotiasta mäntyä ja luku-
määrällisesti nuoria kuusia on eniten. Noin 50-vuotiasta hieskoivua on prosentuaalisesti
puustonpeittävyysalasta (ppa) 13% ja runkoluvusta (Rluku) on 11%. Korvessa peittävyy-
den suhteen pääpuulajina kasvaa noin 100-vuotiasta mäntyä ja lukumäärällisesti nuoria
kuusia on eniten. Noin 80-vuotiasta hieskoivua on prosentuaalisesti puustonpeittävyysa-
lasta (ppa) 33% ja runkoluvusta (Rluku) on 11%. Sähkölinjan alueella pääpuulajina on
vaivaiskoivu.
Ojitus kiertää suon reunoja myöden, mutta vedet kulkevat pohjoisempaa haaraa pitkin,
sillä eteläisin luonas-kaakko suuntainen suora ojaosio on kuiva ja matala. Kohteiden A ja
B välisen ojan virheellinen sijainti maastokartassa on jo tuotu esille vuoden 2018 ennal-
listamissuunnitelmassa.
Ennallistettavalta suolta ei ole tiedossa uhanalaisten tai muuten huomionarvoisten lajien
esiintymiä.
Suon ensimmäiset ojat on kaivettu jo 1940-luvulla, sillä ne näkyvät vuoden 1947 Maanmit-
tauslaitoksen ilmakuvassa (Kuva 12). Kuvan perusteella suolla on ollut matalaa puustoa
harvakseltaan.
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7.3 Toimenpiteet

Kuva 14: Alustavat patojen paikat merkittynä punaisilla viivoilla

Suolle sekä kohteiden A ja B väliseen ojaan on tarkoitus rakentaa patoja luvussa 5 kerro-
tun menetelmän mukaisesti siten, että ojaan tulisi 1-2 patoa ja varsinaisen suon ojiin 5-9
patoa. Ojan yläjuoksulla kohdalla B10 maasto on mahdollisesti niin kivistä, että toimivan
padon tekeminen sinne voi olla hyvin vaikeaa. Alustavat patojen paikat löytyvät kuvasta
14, ja niitä voidaan tarvittaessa vielä siirtää. Patoja on tarkoitus tehdä maksimissaan 11
kappaletta. Padot B1, B3, B5, B7 ja B9 ovat prioriteettijärjestyksessä etusijalla. Loput
padot rakennetaan resurssien riittäessä.

Kuva 15: Alimman padon paikka (B1) sähkölinjan länsirajalla. Kuva: Antti Putaja
11.6.2019

Jos Fingridiltä ei saada lupaa patojen rakentamisesta voimalinjan alueelle, sovelletaan
suunnitelmaa vain metsikkökuvioihin 83 ja 84.
Haiduttamisen vähentämiseksi suolla olevat kaikki koivut kaulataan enintään noin kym-
menen metrin säteeltä suo-ojista suolta poispäin ja kokonaan ojitetun alueen sisäpuolelta
kohteen metsikkökuvuioiden sisäpuolella pysyen.
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Kuva 16: Padon (B3) paikka. Kuva: Antti Putaja 11.6.2019

Kuva 17: Kahden toisiaan lähellä olevien risteyksien alueelle tulee 2-3 patoa (B5, B6 ja
B7). Kuva: Antti Putaja 11.6.2019

Kuva 18: Mahdollinen padon paikka (B9) ojan mutkassa. Padon tarkoitus nostaa vesi
korpiosioon. Kuva: Antti Putaja 11.6.2019
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Kuva 19: Ojan yläjuoksulle lähelle viime vuoden kohdetta tuleva padon paikka (B10).
Kuva: Antti Putaja 11.6.2019

8 Kohde C

8.1 Sijainti

Tälläkään ennallistettavalla suolla ei ole nimeä, joten tässä suota kutsutaan kohteeksi
C. Kohde sijaitsee noin 90-95 metriä Kintulammi-lammen pohjoisreunasta koiliseen. Ret-
keilyreitti kulkee suon kaakkoispuolella noin 27 metrin etäisyydellä mutta viisi metriä
korkeammalla rinteessä. Suo on kallioalueiden ympäröimä.
Kohteen erinomainen sijainti lähellä retkeilyreittiä ja Kintulammin retkeilymajaa mah-
dollistaisi sen, että kohteesta voisi tehdä esittelykohteen suon ennallistuksesta opastus-
kyltteineen.

Kuva 20: Vuoden 1947 Maanmittauslaitoksen ilmakuvassa näkyy ainakin osa suolle C
kaivetuista ojista.
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8.2 Suotyypit ja ojitustilanne

Kuva 21: Metsikkökuvio 160

Kohde on pääosin rämettä (kuva 21). Luoteisosassa sijaitseva pisto-oja kulkee pienen
korpialueen läpi. Noin 80-vuotias mänty on alueen pääpuulaji. Noin 80-vuotiasta hieskoi-
vua on prosentuaalisesti puustonpeittävyysalasta (ppa) 4.3% ja runkoluvusta (Rluku) on
5.3%. Hoito- ja käyttösuunnitelman luonnoksessa [1] todetaan seuraavasti:

”Kintulammin pohjoispuolinen räme, metsikkökuvio 160 Pienialainen, noin
0,6 ha:n rämekuvio, jolla pääpuulajina on iältään 85-vuotias mänty. Sekapuu-
na kasvaa hieskoivua.”

Suon keskiosan rämeellä (kuva 22) on harva männikkö, joten keskusta on selvästi ollut
aiemmin avosuomainen, mikä vahvistuu ilmakuvasta. Luoteisosassa korpi ja suon reuna-
alueet ovat metsittuneet runsaasti (kuusi ja koivu). Ojitus kiertää suon reunoja myöden
kartan mukaisesti ja tekee piston luoteiseen korpiosioon (kuva 23), jossa on ojaa on vain
matala ja kuiva uoma. Vesi purkaantuu suon pohjoisosasta itäistä haaraa kiertäen kohti
Kintulammin suuntaan jatkavaa ojaa.

Kuva 22: Suon C keskiosa. Kuva: Antti Putaja 19.6.2019

Suo ojitettu luultavasti kokonaan jo 1940-luvulla, sillä ainakin laskuoja ja pohjoisreunal-
la luoteesta kaakkoon kulkeva näkyvät vuoden 1947 Maanmittauslaitoksen ilmakuvassa
(Kuva 20) selkeästi. Kuvan perusteella suolla on ollut pääosin matalaa puustoa hyvin
harvakseltaan, mutta kaakkoiskulmassa näkyisi olleen avoinaisempi osio.
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Kuva 23: Luoteisosan korpi. Ojauurre kulkee kuvan keskivaiheilla. Kuva: Antti Putaja
19.6.2019

Ennallistettavalta suolta ei ole tiedossa uhanalaisten tai muuten huomionarvoisten lajien
esiintymiä.

8.3 Toimenpiteet

Kuva 24: Prioriteetiltaan tärkeimpien patojen alustavat paikat merkittynä punaisilla vii-
voilla

Hoito- ja käyttösuunnitelman luonnoksessa [1] todetaan kyseisen kohteen osalta seuraa-
vaa:

”Ojat tukitaan talkootyönä. Tarvittaessa haihduttavaa puuta poistetaan ja käy-
tetään läheisellä Kintulammin laavulla tai Kintulammin majalla polttopuuna.
”

Suolle on tarkoitus rakentaa patoja luvussa 5 kerrotujen menetelmien mukaisesti yhteen-
sä 4-9 kappaletta. Prioriteetiltaan tärkeimpien patojen alustavat paikat ovat seuraavat:
lounaisosan risteys (kuva 25), kaakkoinen mutka (kuva 26), koilinen mutka (kuva 27),
pohjoisin risteys (kuva 28) ja mahdollisesti läntinen oja kahden risteyksen välillä (ku-
va 29). Lounaisin pato on tärkein, että se pidättää vettä koko suolla. Lisäksi resurssien
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riittäessä patoja rakennetaan tarvittaessa seuraavasti edellisten patojen väliin: patojen
C1 ja C2 väliin yksi, patojen C2 ja C3 väliin yksi, patojen C3 ja C4 väliin yksi sekä
luoteiskorpeen yksi.

Kuva 25: Alimman padon paikka lounaisnurkan risteyksessä. Kuva: Antti Putaja
19.6.2019

Kuva 26: Mutka kaakkoisosassa yläjuoksulta kuvattuna (C3). Kuva: Antti Putaja
19.6.2019

Haiduttamisen vähentämiseksi suolla olevat kaikki koivut kaulataan enintään noin kym-
menen metrin säteeltä suo-ojista suolta poispäin, kokonaan ojitetun alueen sisäpuolelta
ja enintään kymmenen metrin säteeltä luoteisosassa sijaitsevan pisto-ojan ympäriltä. Ku-
violta kaulataan siis kaikki koivut. Mäntyjen osalta odotetaan Luonnonvarakeskuksen
selvitystä ja niiden kaulaukseen mahdollisesti palataan tulevien vuosien ennallistamis-
suunnitelmissa.
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Kuva 27: Mutka koilisosassa (C3). Kuva: Antti Putaja 19.6.2019

Kuva 28: Pohjoisin risteys suolle päin kuvattuna (C4). Kuva: Antti Putaja 19.6.2019

Kuva 29: Ojan läntisin haara hyvin matala ja kuiva uurre maastossa (C5). Kuva: Antti
Putaja 19.6.2019
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8.4 Vaikutukset Kintulammin vedenlaatuun

Suon valuma-alue on hyvin pieni suhteessa Kintulammi-lammen valuma-alueeseen, jo-
ten ennallistamisen vaikutukset ravinne-ja kiintoaineskuormitukseen ovat minimaaliset
suuntaan tai toiseen. Pitkällä aikavälillä on perusteltua olettaa ravinnepäästöjen pienen-
tyvän ennallistuksen myötä, sillä ojitetuista metsistä ja soilta aiheutuvat ravinnepäästöt
kasvavat sitä mukaa mitä kauemmin ojituksesta on aikaa [6] ja ravinnepäästöjen mää-
rä on osoittautunut yllättävän suureksi, joten soiden ennallistaminen on myös vesistöjen
suojelutyötä. Ennallistamistoimilla tuskin on mitattavaa vaikutusta lammen vedenpinan
korkeuteen.

9 Kohde D

9.1 Sijainti

Kuva 30: Vuoden 1947 Maanmittauslaitoksen ilmakuvassa näkyy.

Samoin kuin edellisillä niin myöskään tällä suolla ei ole nimeä, joten kutsutaan tätä kor-
pisuota kohteeksi D. Kohde sijaitsee Kintulammin retkeilymajan ja Ruutanasuon välissä.
Ruutanajärvestä 280 metriä luoteeseen ja Kintulammista 290 metriä kaakkoon.
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9.2 Suotyypit ja ojitustilanne

Kuva 31: Metsikkökuvio 223

Metsäsuunnitelman (v. 2011) kuviotietojen (Kuva 31) mukaan korven valtapuulajina on
peittävyyden suhteen noin 75-vuotias mänty ja lukumäärällisesti nuoret kuuset. Noin 75-
vuotiasta hieskoivua on prosentuaalisesti puustonpeittävyysalasta (ppa) 26% ja runkolu-
vusta (Rluku) on 7.7%.
Hoito- ja käyttösuunnitelman luonnoksessa [1] todetaan tämän suon osalta seuraavaa:

”Ruutanansuosta erillisen puolen hehtaarin kokoisen korpipainanteen, kuvion
223, pääpuulajina on mänty. Korvessa on lisäksi männyn kanssa samanikäistä,
noin 80-vuotiasta, kuusta ja hieskoivua ja noin 30-vuotias kuusen aliskasvos.”

Oja halkaisee korpialueen ja johtaa vedet kaakkoon Ruutanasuolle. Suoalue on kapea ja
ojan suuntainen eikä maastokartassa merkityn kaltainen pyöreähkö. Oja on varsinkin kor-
piosuudella todella hyvin umpeenkasvanut. Samoin myös Ruutanasuon puoleisessa pääs-
sä. Umpeenkasvamattomat osuudet ojassa ovat Ruutanasuolta noustaessa tasaisemmalla
osuudella tiheän kuusikon sisällä ennen korven alkua. Suoalueella on ojan suuntaan silmin
havaittavaa laskua.

Kuva 32: Suon pohjoisosassa oleva avonaisempi suolaikku. Kuva: Antti Putaja 19.6.2019

Oja ei kulje suolla täysin Maanmittauslaitoksen maastokartan mukaista reittiä. Esimer-
kiksi molemmat ojassa olevat mutkat (Kuvat 36 ja 36) kääntyvät vasemmalle alajuoksulta
yläjuoksulle kuljettaessa verrattuna karttaan. Lisäksi oja jatkuu todella hyvin umpeen-
kasvaneena vaimeana uurteena 20-30 metriä pidemmälle pohjoiseen kuin maastokartassa.
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Kohteen pohjoispäässä on myös hieman avonaisempi noin 10 metriä halkaisijaltaan oleva
suolaikku (kuva 32).

Kuva 33: Oja on paikoitellen hieman avonaisempaa ennen korpiosuuden alkua. Kuva:
Antti Putaja 19.6.2019

Ennallistettavalta suolta ei ole tiedossa uhanalaisten tai muuten huomionarvoisten lajien
esiintymiä.
Maanmittauslaitoksen vuoden 1947 ilmakuvassa (Kuva 30) suo on ollut vielä ojittamaton.
Kuvan perusteella suon puusto on ollut vähäinen, mutta syy tähän lienee aikaisemmat
metsähakkuut, sillä puusto näyttää taimikolta Kintulammin kaakkois- ja etelärantaan
asti.

Kuva 34: Alustavat patojen paikat merkittynä punaisilla viivoilla. Kuva on viitteellinen
johtuen ojan virheellisestä sijainnista kartalla. Tummemman sininen viivalla merkitty
karkeasti ojan jatkuminen pidemmälle kuin mitä maastokarttassa.

9.3 Toimenpiteet

Hoito- ja käyttösuunnitelman luonnoksessa [1] todetaan kohteen ennallistamisen osalta:
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”Ruutanansuolle vedet purkava oja tukitaan ja puusto jätetään kehittymään
luonnontilaan.”

Erityisesti korpiosuuksilla oja on niin hyvin umpeenkasvanut, että tämän kohteen osalta
ehdotamme sateisten jaksojen aikana ja viimeistään syyssateiden alettua tarkkailukäyn-
tejä, joilla lapion avulla koeluontoisesti kaivamalla tutkitaan veden virtaavuutta samma-
leen alla. Jos veden todetaan virtaavan, niin ojaan rakennetaan padot (1-3 kpl) luvussa
5 esitetyllä tavalla. Padoille voi olla virtaamattomuushavainnoistakin huolimatta tarvet-
ta, sillä vaikka oja on hyvin umpeenkasvanut, niin kuusivaltainen puusto ei ole kuollut.
Suoalueella on myös selvää laskua ojan suunnassa. Padoille sopivat paikat (kuva) ovat
korpiosuuden alku (kuva 19), ojassa olevat kaksi mutkakohtaa (Kuvat 36 ja 36), mikä oli-
si myös rakentamisjärjestys. Pohjoisin pato (D3) on tarpeellinen ainoastaan, jos suolla on
laskua ojan suuntaan niin paljon, ettei keskimmäinen pato (D2) riitä nostamaan veden
pintaa suon pohjoisosassa ja sen avonaisemmalla suolaikulla.

Kuva 35: Korpiosuuden alku Ruutanasuon puoleisessa päässä (D1). Kuva: Antti Putaja
19.6.2019

Kuva 36: Ensimmäinen eli eteläisin mutka yläjuoksun suunnasta (D2). Kuva: Antti Putaja
19.6.2019
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Kuva 37: Pohjoisin mutka (D3). Oja kaartaa ennen kuvan keskellä olevien koivujen edestä
vasemmalle. Kuva: Antti Putaja 19.6.2019

10 Seuranta

Kohteilla tapahtuvat ennallistamistoimet dokumentoidaan tarkasti (mm. valokuvin) ja
toimenpiteiden vaikutusta seurataan viiden vuoden välein. Seurannan yhteydessä ote-
taan valokuvia aina samoista paikoista, jolloin kuvat voidaan myöhemmin esittää aika-
sarjana, jossa näkyy suon toivottu vettyminen uudelleen ja sen aiheuttama kasvillisuu-
den kehittyminen, joidenkin puiden kuoleminen ym. muutokset. Soille voitaisiin perustaa
myös muutama esimerkiksi neliömetrin laajuinen koeala Metsien ja soiden ennallistamisen
sekä harjumetsien paahdeympäristöjen hoidon seurantaohjeen [5] mukaisesti. Oppaassa
sivuilla 60-63 todetaan, että yhden neliömetrin kasvillisuuden seurantaruutuja pyritään
sijoittamaan ennallistettavalle suolle systemaattisesti kymmenen kappaletta, mutta ohje
ei huomioi suon kokoa lainkaan. Koska Kintulammin ennallistuskohteet ovat pieniä, myös
pienempi ruutujen määrä riittää.
Jos seurannan tai muun yhteydessä ilmenee, että esimerkiksi patoja tarvitsee korjata tai
rakentaa lisää, nämä työt pyritään toteuttamaan talkoovoimin. Jos tässä suunnittelmas-
sa mainittujen lisäksi tarvitaan lisäpatoja tai muita lisätoimia, niin niistä tehdään uusi
suunnitelma, joka hyväksytetään Pirkanmaan ELY-keskuksessa.
Jos veden pinnan nousu alkaa vaikuttaa naapuritiloille, niin patoja muutetaan tai niiden
ohi rakennetaan uoma veden pinnan laskemiseksi. Jos nämäkään ei auta, niin patoja
puretaan tarvittava määrä.
Tampereen kaupungin Ympäristönsuojeluyksikkö on kertonut voivansa hoitaa tarkemman
seurannan. Näin myös tekijätaho ja arviointi eriytyvät, jolloin saadaan objektiivisempi
näkemys ennallistamistoimien vaikutuksista.
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