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Suomi on suomaa – tai oli: yli puolet suosta on ojitettu puuntuotantoon tai 
raivattu pelloiksi. Valitettavasti kuivatus on tuonut paljon haittoja, erityisesti 
lintulajeille ja vesistöille.

Suot ja muut kosteikot tarjoavat niin runsaat hyödyt, että palauttaminen luonnontilaan 
kannattaa!

Hyvinvoiva suo… 
Kun kuivuneen suon ojat tukitaan, suo pidättää jälleen paljon vettä. Monet uhanalaisiksi 
käyneet suon eläimet ja kasvit saavat kostean elinympäristönsä takaisin, ja monimuotoisuus 
kohenee. 

…hyvinvoiva ihminen
Toisin kuin ojat, suot estävät ylimääräisiä ravinteita ja maa-ainesta päätymästä alapuolisiin 
vesistöihin. Myös vesiensuojelukuluja säästyy uusilla, kustannustehokkaammilla menetelmillä. 
Soiden vedenpinnan nosto säilyttää turpeen hiilivarastoja ja auttaa hidastamaan ilmaston-
muutosta pitkällä aikavälillä.

Joka toinen suomalainen käy marjassa ja noin 200 000 metsästämässä, joten marja- ja riis-
tamaiden kohentuminen ennallistamisen myötä on iloksi isolle joukolle! Pitkoksilla kunto 
kohenee ja luontotornista voi ihailla maisemaa ja muuttolintuja. Luontomatkailun kasvava 
suosio tarjoaa työtä paikallisille yrityksille, soiden kunnostus koneyrittäjille. Esimerkiksi 
suojelu alueiden ennallistamiskohteilla on laskettu, että 1 000 hehtaaria soiden ennallistamista 
tuo 700 000 euroa yrittäjille.

ENNALLISTAMISEEN 
KANNATTAA SIJOITTAA!
Video kertoo parissa minuutissa, mitä suolla 
tapahtuu, kun ennallistetaan, ja mitä ihminen 
siitä hyötyy (youtube.com).

Huolellinen suunnittelu, toteutus ja toimen-
piteiden vaikutusten seuranta takaavat, että 
ennallistaminen tuottaa odotetut tulokset. 
Hydrologia-LIFE-hanke turvaa soita ja muita 
kosteikkoja kautta Suomen vuosina 2017–2023 
(metsa.fi/hydrologialife).

Metsähallituksen Luontopalvelut on ennallistanut  
suo- ja kosteikkoluontoa hyvin tuloksin jo yli 
20 vuotta. Tutustu työhön suoluonnon hyväksi 
(metsa.fi/luonto-ja-kulttuuriperinto/ennallista-
minen/suot).

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?
Jopa viideosa soista on ojitettu turhaan, kun puus-
ton kasvatus ei ole onnistunut. Ennallistamalla 
joutomaita voimme edistää suoluonnon lisäksi 
lähivesien tilaa, virkistyskäyttömahdollisuuksia ja 
työllisyyttä. Videosta vinkit (youtube.com).

Suoluonto on hyödyksi monille!
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