
Heikkotuottoisten metsäojitettujen soiden 
ennallistaminen – oikeilla kohdevalinnoilla ja 
hyvillä käytänteillä kohti turvattua maaperän 
hiilivarastoa ja kohentunutta toiminnallista 
monimuotoisuutta

TurvaHiili
Suomen kestävän kasvun ohjelman metsähanke
Itä-Suomen yliopisto, Helsingin yliopisto, Geologian tutkimuskeskus, 
Luonnonvarakeskus 

Piitsonsuon ennallistamiskohde, 
omistaja Tornator oy

Elpymis- ja palautumistukiväline (RRF), MMM:n ensimmäinen 
hankehaku metsien ilmastokestävyyttä ja luonnon moni-
muotoisuutta tukeville metsätaloushankkeille 2021
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Mitä TurvaHiili tekee?

• Kehitetään kriteeristö karujen 
soiden ennallistamisen 
onnistuneelle kohdevalinnalle

• Kootaan yhteen hyvät käytänteet 
onnistuneelle suometsien 
ennallistamiselle

• Viestitään operaatioita 
suunnittelevien ja 
ennallistamistöitä tekevien 
nykyisten ja tulevien käytännön 
toimijoiden kanssa

• Tähän joku hyvä kuva?
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Miksi tutkia ennallistamista?

• EU:n vaatima ennallistamisen tavoitepinta-ala saattaa kasvaa merkittävästi
nykyisestä ja muuttua ohjeistuksesta velvoittavaksi
• EU:n ennallistamislain valmistelu käynnissä

• Vaikka Suomessa on ennallistettu soita 1980 luvulta lähtien (30 000 ha), on 
edelleen epäselvää, mitkä ovat parhaat ennallistamiskohteet, mitkä ovat
kullakin kohteella parhaat toimenpiteet, ja mikä on ennallistamisen
vaikuttavuus
• Kansallinen tarve selvittää mitä Suomessa kannattaa ennallistaa ja miten: vaikuttavuus ja 

kustannustehokkuus

• Tarve luoda mekanismeja ja kannusteita, joiden avulla myös
yksityismaanomistajat ja yhteisöt kiinnostuvat ennallistamisesta



Miksi TurvaHiili keskittyy karuihin ojitettuihin 
soihin?

Suomalaiset karut suometsät soveltuvat hyvin 
ennallistamiskohteiksi:

• Heikko puuntuottokyky -> siirtymä metsätaloudesta hiilen 
varastoksi ja monimuotoisuuden ylläpitäjäksi tehtävissä 
kohtuullisin taloudellisin menetyksin

• Kasvillisuuden kehityssuunta selkeä ja perussuolajisto löytyy 
ojitetuiltakin soilta; metaanipäästöt jäävät usein verraten 
pieniksi -> epäonnistumisen riski pieni

• Vaikka suomessa karut suot ovat edelleen verraten yleisiä, 
Euroopassa ne ovat hyvin harvinaisia ja vaikea ennallistaa 
typpikuormituksen ja suolajistokadon takia

• Suomessa löydettävissä suuret pinta-alat ennallistettavia 
kohteita
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Miksi TurvaHiili hankkeen työ lähtee liikkeelle 
Pohjois-Karjalasta?
• Hanke on valtakunnallinen ja tutkimusaineistoa ja hyviä käytäntöjä kerätään ja 

levitetään ympäri Suomea. 

• Kuitenkin:

• PK on keskeinen kokeilualue, alueen aiemman ennallistamiskehitystyön ja 
sijainnin puolesta

• Yhteistyötahoilla, kuten Tornator Oy, Ilomantsin seudulla sopivia
ennallistamiskohteita, omaa aktiivisuutta ja kiinnostusta ennallistamiseen

• PK Biosfäärialueella lisäksi yhteistoiminnan tavoitteet, jotka ovat yhteneväisiä
TurvaHiilen kanssa.



HIILI
Ennallistamisen vaikutukset 

hiilivarastoon ja 
kasvihuonekaasupäästöihin 

eri tyyppisillä karuilla 
turvemailla

TOIMINNALLINEN 
MONIMUOTOISUUS

Ennallistamisen vaikutuksen 
toiminnalliseen 

monimuotoisuuteen eri 
tyyppisillä karuilla turvemailla

HYVÄ 
ENNALLISTAMINEN

Kohdevalinnan 
kriteerit ja 

ennallistamisen 
toteutuksen ohjaus 

HYVÄT KÄYTÄNNÖT
Ennallistamisen hyvien 

käytäntöjen koonti toimijoiden 
haastatteluihin perustuen

KOULUTUS
Metsäammattilaisten ja koneyrittäjien 

koulutusaineisto, demokohteet ja 
viestintä: ennallistamisnäytökset, 

virtuaalidemot, video- ja podcast-sarjat

Tavoite: Kouluttaa nykyisiä ja tulevaisuuden 
ennallistamisammattilaisia valitsemaan ennallistamiselle 
oikeat kohteet ja toteuttaa ennallistamiset onnistuneesti

Hanke toteutetaan yhteistyössä Tornator oy:n, Koneyrittäjien, METO Yrittäjien ja Riverian kanssa, 
maanomistajien näkemyksiä kuunnellen ja tärkeinä viestintäkumppaneina Metsäkeskus ja ELY-keskukset.



Mitä tapahtuu käytännössä?

• TurvaHiili on käynnistynyt syksyllä 2022 ja 
jatkuu vuoden 2024 loppuun

• Ensin suoekologit tutkivat ennallistamisen 
ekologiaa, ytimessä Pohjois-Karjalan karut 
ojitetut turvemaat

• Toteutetaan toimijahaastatteluita

• Palkataan koneyrittäjä tekemään 
demoennallistamisia

• Tuotetaan ja viestitään koulutusaineistoa, 
järjestetään tilaisuuksia, levitetään 
valtakunnalliseksi

• Seurantaryhmä
• Markus Nissinen MTK

• Rauli Perkiö Tornator

• Tiina Käki Pohjois-Karjalan Ely-
keskus

• Annalea Lohila Ilmatieteen laitos

• Santtu Kareksela Suo-Elo ryhmä

• Tatu Viitasaari Metsäkeskus

• Simo Jaakkola Koneyrittäjät



KIITOS

Eeva-Stiina Tuittila eeva-stiina.tuittila@uef.fi
Teppo Hujala teppo.hujala@uef.fi

Kari Minkkinen kari.minkkinen@helsinki.fi

Liisa Maanavilja liisa.maanavilja@gtk.fi
Anna Laine-Petäjäkangas anna.laine-petajakangas@gtk.fi

Anne Tolvanen anne.tolvanen@luke.fi
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