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Suomen suot

• Alkuperäinen suopintala 10,4 milj. ha
• Pellonraivaus 3,2 milj. ha
• Metsäojitus 4,6 milj. ha
• Turvetuotanto 1,1 milj. ha
• Ojittamaton 4,1 milj. ha
• Suojeltu 1,3 milj. ha
• Ennallistettu 0,03 milj. ha

• Noin puolet soiden luontotyypeistä on 
uhanalaisia koko maassa

• runsaspuustoiset sekä rehevät suotyypit – letot, 
korvet, neva- ja lettokorvet

• eteläiset sarasuot, keskiboreaaliset aapasuot ja 
maankohoamisrannikon suot, palsasuot

• Ympäröivät ojitukset edelleen heikentävät 
soiden tilaa 
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Soiden ennallistaminen

• Ihmistoiminnan takia heikentynyt, vahingoittunut tai tuhoutunut 
ekosysteemi pyritään palauttamaan mahdollisimman lähelle 
luonnontilaa

• Nopeutetaan ekosysteemin ominaispiirteiden ja ekologisten 
prosessien palautumista luonnontilaisen kaltaisiksi 

• Ensimmäiset soiden ennallistamiskokeilut 1970- ja 1980-luvuilla 
• Aluksi käsityönä – 1990-luvulta lähtien pääasiassa koneellisesti

• Ennallistamismäärät lisääntyivät 1990-luvulla 

• Euroopan Unionin rahoittamat Metsähallituksen Life-hankkeet 

• 2018 ennallistettu 32 100 ha – suurin osa metsäojitusalueita

• Helmi-elinympäristöohjelma 2021-2030 
• Tavoitteena ennallistaa n. 59 300 ha soita vuoden 2030 loppuun 

mennessä. Sisältää 400 vedenpalautuskohdetta.
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Vesitalouden 
parantaminen 
Natura-alueilla 

Suojelusuot rajoittuvat hyvin usein naapuritiloilla 
aikanaan tehtyihin metsäojituksiin

Ojitus on samalla saattanut kuivattaa suojelualueen 
laitoja

Palauttamalla kuivatusalueen ojien kunnostamisen 
yhteydessä vesiä suojelusuolle, saadaan monia hyötyä:
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Vesienpalautus suojelusoille – miksi?

• Suon tila paranee
• Vesiensuojelu hyötyy, kun kunnostusalueiden vesiä palautuu suolle
• Vesien hallittu viivyttäminen valuma-alueella toteutuu
• Win-win periaate toteutuu
• Yhteistyö tiivistyy soiden ennallistajien ja ojien kunnostajien välillä



Vesienpalautus suojelusoille

• Vesienpalautus on merkittävä osa Helmi-
elinympäristöohjelman toimenpidevalikoimaa

• Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen, Suomen 
metsäkeskuksen ja Tapion yhteistyönä laadittiin 
vuoden 2016 aikana toimintamalli vesien 
palauttamisen suunnittelua varten

• Toimintamallia on Tapion ja Suomen 
metsäkeskuksen toimesta pilotoitu ja 
koulutettu toimijoille Metsähallituksen 
Luontopalveluiden vetämän HydrologiaLIFE -
hankkeen aikana vuosina 2017-2021. 
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Vesienpalautus suojelusoille – kohdekartoitus

Paikkatietoaineistot ja 
valmistelu
• Kohdevalinta

• Korkeusmalli
• Virtausverkko
• Veden palauttamiseen 

soveltuvat kohteet 
• Maastokäyntien 

kohteiden valmistelu

Maastokäynti
• Maanomistajan 

kontaktointi
• Vaaituksella 

varmistetaan kuivavara
• Vaaituspisteet ja tiedot 

paikkatietona
• Valokuvia

Dokumentointi
• Vaaituspisteet 

paikkatietona
• Kohderaportit

Valmiit dokumentit
• Tiedot Suomen 

metsäkeskuksen 
karttapalveluun

• Koulutusta ja viestintää 
toimijoille aineistojen 
käytöstä

Valmiiksi dokumentoidut 
kohteet

Aineisto suunnittelijan 
hyödynnettävissä. 

Toimintamalli toteutukseen.



Vesienpalautus suojelusoille - vaikutuksia metsämaalle?

• Johdeojien suunnittelu 40 cm kuivavaralla (tai 
maanomistajan toiveen mukaan)

• Suunnittelun toimintamalli – Ymparisto.fi

• Sopimus maanomistajien kanssa –
vettymishaitat

• Vesilainmukainen haitankorvaus
• Ohje ja sopimuspohja Ely-keskuksen

verkkosivuilla
• Vaikutuksia suojelusuolla tutkitaan

• Tärkeää tutkia mahdollisia vaikutuksia 
metsämaalla
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https://www.ymparisto.fi/fi-fi/vesi/vesien_kaytto/Maankuivatus_ja_ojitus/Vedenpalautus
https://www.doria.fi/handle/10024/182040


Vedenpalautus suojelusuolle
Vahtisuo, Sonkajärvi

Jani Antila

Jani Antila
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Vesienpalautus kitu- ja joutomaille

• Tällä hetkellä vesienpalautusta tehdään lähinnä suojelusoille

• Kitu- ja joutomaiden hyödyntäminen 
vesienpalautukseen lisää mahdollisuuksia huomattavasti

• Menetelmää testataan tällä hetkellä Ii-joen valuma-alueella Ojasta allikkoon 
hankkeella

vesien suojelu, hiilensidonta 
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Kiitos

tiina.ronkainen@tapio.fi
samuli.joensuu@tapio.fi

mailto:Tiina.ronkainen@tapio.fi
mailto:samuli.joensuu@tapio.fi
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