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Lakka, hilla, suomuurain – makealla lapsella on monta nimeä ja monta hienoa 
ominaisuutta: kuitua enemmän kuin missään muussa marjassa ja muhkeasti 
A-, C- ja E-vitamiineja. Pirteänkirpeä kaverinsa karpalo on sekin oikea terveys-
pommi. Molemmat viihtyvät kostealla suolla.

Marjoja riittää ihmisille ja eläimille, kun suot saavat tarpeeksi vettä. Soita on kuivatettu 
ojittamalla metsätaloutta varten. Kuivattamisen seurauksena suomarjat ovat vähentyneet 
ja linnut ovat menettäneet elinympäristöjään. Mutta suo saadaan jälleen marjamaaksi ja 
lintujen kodiksi lisäämällä vettä! 

Rumankaunis maisema
Kun suota ennallistetaan, ojat tukitaan patoamalla eikä vesi valu enää pois. Suot myös 
tasaavat tulvia. Kun ojat on mätetty umpeen, ennallistettu suo ei pärjäisi kosteikkojen 
kauneus kilpailuissa. Rujous on kuitenkin ohimenevää. Kun annamme luonnolle aikaa korjata 
sekä ojittamisen seuraukset että ennallistamistyön jäljen, suo alkaa taas kukoistaa.

Tulevaisuuden hiilivarasto
Suoturpeeseen on sitoutunut valtava määrä hiiltä. Kun suota ojitetaan, hiiltä karkaa. Ojien 
tukkiminen nostaa vedenpintaa ja hidastaa hiilen vapautumista ilmakehään. Märissä oloissa 
syntyy toisaalta metaania, joka on hiilidioksidia voimakkaampi ilmaston lämmittäjä. Metaa-
nin vaikutus on kuitenkin lyhytaikaisempi, koska se hajoaa hiilidioksidia nopeammin. Puuta 
kasvava, ennallistettu suo hillitsee ilmastonmuutosta vuosikymmenten ja -satojen kuluessa.

Hyötyliikkujan paratiisi
Suo on hieno retkikohde marja-aikaan ja muulloinkin. Monella suolla on opasteita, pitkos-
puita ja näkötorneja. Marjanpoiminta on todellista hyötyliikuntaa, ja hillasaaliista voi saada 
hyvät rahat. Talvella on hauska suksia suolle, latujakin löytyy!

SUUNTAA SUOLLE!
Kansallispuistoissa ja muilla suojelualueilla on 
hyviä marja  maita ja sienestyspaikkoja. Katso 
luontoon.fi/marjastusjasienestys.

Retkikohteita voi hakea myös kartalta vaikka 
harrastuksen ja seudun mukaan. Retkikohteen 
valittuasi löydät tietoa sen luonnosta ja palve-
luista: luontoon.fi/retkikohteet.

Luonnonvarakeskus LUKE julkaisee kesäisin 
marjojen satoennusteita ja kerää marjahavain-
toja (luke.fi).

Arktiset aromit r.y. jakaa tietoa mm. marjojen 
ravintosisällöstä (arktisetaromit.fi).

HYDROLOGIA-LIFE-HANKE: SOIDEN JA KOSTEIKKOJEN KUNNOSTUSTA YLI 100 KOHTEESSA KAUTTA SUOMEN 2017–2023.
WWW.METSA.FI/HYDROLOGIALIFE
HANKE ON SAANUT RAHOITUSTA EUROOPAN UNIONIN LIFE-OHJELMASTA. AINEISTON SISÄLTÖ HEIJASTELEE SEN TEKIJÖIDEN 
NÄKEMYKSIÄ, EIKÄ EUROOPAN KOMISSIO TAI CINEA OLE VASTUUSSA AINEISTON SISÄLTÄMIEN TIETOJEN KÄYTÖSTÄ.

TIESITKÖ?
Video kertoo lyhyesti, miksi ja miten suota 
ennallistetaan (youtube.com).

Video tiivistää myös sen, miksi suoluontoa kan-
nattaa suojella kaikkien iloksi (youtube.com).

Marjasuot takaisin!
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