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Riekkojen määrä on vähentynyt Etelä-Suomessa 50 vuoden ajan. Yhtenä isona 
syynä pidetään soiden ojittamista. Riekot pesivät Etelä-Suomessa avosoiden 
lähettyvillä, ja emot johdattavat poikueet soille ja suonreunan rämeille syömään 
hyönteisiä ja niiden toukkia. 

Vähäinenkin ojitus muuttaa suota riekon kannalta huonompaan suuntaan. Ojituksesta kär-
sivät myös esimerkiksi metso ja teeri.

Märkä unelma todeksi
Olisipa suo taas tarpeeksi märkä, silloin se kelpaisi riekon lisäksi myös metsähanhelle pesin-
tään ja teerelle soidinpaikaksi! Suota voidaan palauttaa luonnontilaan ennallista  malla. Silloin 
suosta hyötyvät niin luonto kuin metsästäjätkin. 

Suon märkyys määrittää pitkälti sen, miten puuston rakenne, kasvillisuus ja muu lajisto 
kehittyvät. Kun kuivattavat ojat tukitaan ja suolle kasvanut puusto poistetaan, saadaan taas 
avoimempi suo, johon kertyy pieniä vesialueita. Poistettavasta puustosta saatavilla tuloilla 
voidaan parhaimmillaan maksaa ojien tukkiminen.

Ennallistettu suo tarjoaa ruokaa ja suojaa pyylle, metsolle ja metsähanhelle poikueineen.

Ojista jälleen allikoita
Ennallistamisen suunnittelu ja toteutus voidaan tehdä metsätaloustoiminnan, kuten 
kunnostus ojituksen tai hakkuiden yhteydessä. Ojia tukitaan täyttämällä ne turpeella ja 
joskus myös patoamalla ne tietyin välein. Vesi ei valu enää pois, ja suo alkaa hitaasti palata 
ennalleen.

TUUMASTA TOIMEEN
Tiedätkö suon, jonka voisi ennallistaa? Tai hyvän 
paikan riista kosteikon perustamiseen? Omistatko 
itse ehkä sellaisen? Puustoiset suot voivat sopia 
ennallistamis kohteiksi luonnon hoitohankkeisiin. 
Suomen metsä keskus neuvoo metsänomistajia 
(metsakeskus.fi/luonnonhoito).

Lintukosteikosta on monipuolista hyötyä, ja sen 
kunnostukseen voi saada ympäristötukea. Riista
keskus neuvoo kosteikkojen perustamisessa ja 
riistavesien hoidossa: riistainfo.fi/oppitunti/
kosteikkoelinymparistojenhoito.

Maanomistaja voi myös tarjota kuivattua 
suotaan ennallistettavaksi Suomen luonnon
suojeluliiton Hiilipörssiin: hiiliporssi.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?
Valtion talousmetsissä ennallistetaan riistala-
jien elinympäristöjä kuten soita ja kosteikkoja. 
Metsästyslupatuloja käytetään mm. ojien tukki 
miseen ja patoamiseen: eraluvat.fi.
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