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Ennallistaminen:  
 
Yhteiskunnalliset odotukset korkealla: 15 % 
heikentyneistä ekosysteemeistä 
ennallistettava 2020 mennessä! 
 
Epäselviä tuloksia, lyhyt aikaskaala 
 
Tietoaukkoja esim.  
• rakenteeseen ja toimintaan vaikuttavien 
tekijöiden palautuminen,  
• rakenteen ja toiminnan suhde,  
• häiriön aiheuttama sisäinen vaihtelu – 
häiriön voimakkuus 
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Suot: 
 
Korkealla oleva WT ja 
vesikemia tärkeitä 
 
Turpeen pintaosa 
(akrotelma) toimii 
moottorina C kertymälle © Metsähallitus 



Pristine Drained 

Res 5 v. Res 10 v. 

Ekosysteemin rakenteen ja toiminnan tutkiminen - 
38 karuhkoa rämettä eteläisessä Suomessa 
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  Ekosysteemin rakenteeseen ja 
toimintaan vaikuttavat tekijät: 

 
Mikä on ojitushäiriön vaikutus 

suoveden pinnan tasoon ja suoveden 
kemiaan?  

- 
Missä määrin ennallistamalla voidaan 
palauttaa WT ja suoveden kemialliset  

ominaisuudet? 
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WT 

Haapalehto et al. 2014, JoH 

D 



Suoveden kemia 

Haapalehto et al. 2014 JoH 

Kertaluontoinen 
näytteenotto 
sarkojen keskeltä ja 
ojasta 
 
pH, EC, Ca, Na, Fe, P, 
N, DOC 
 
PCA, 3D solution, 
näytteiden välinen 
ED 

Ditch 

Strip 



 Kuinka suoekosysteemin rakenne muuttuu 
suhteessa häiriön voimakkuuteen? 

 
Missä määrin suoekosysteemin rakenne 

voidaan palauttaa ennallistamalla? 
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 Mikä on ojitushäiriön vaikutus 
suoekosysteemin toimintaan?  

 
Voidaanko ennallistamalla palauttaa 

toiminta? 
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Pintaturpeen kertyminen 

• Suon hapellisen pintaosan 
(akrotelma) toiminta erittäin 
tärkeä hiilen sitoutumisen 
kannalta 

• Pintaturpeen kertymisnopeutta 
tarkasteltiin männyntaimien 
juurtumissyvyyksiä ja 
vuosirenkaita vertaamalla 
(Borggreve 1889) 

• Moottori käynnistyy uudelleen! 

 



Hiilen kertyminen 
pintaturpeeseen 

Kareksela et al. unpublished 



Tarvitaanko ekosysteemin 
luontainen rakenne palauttamaan 

luontainen toiminta? 
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Johtopäätöksiä 

• Lupaavaa:  
– WT & suoveden kemia: hyvät edellytykset soiden rakenteen ja toiminnan 

palauttamiselle 
– ekosysteemin rakenteen ja toiminnan palautuminen käynnistyy ennallistamalla 

• Hidasta?:  
– Tuloksellisuuden ymmärtäminen vaatii pitkäjänteisyyttä ja ekosysteemin 

sisäisen vaihtelun ymmärtämistä 
– Tärkeitäkin toimintoja voidaan palauttaa nopeasti 
– Peittävyydet palautuvat lajeja nopeammin  Priorisoi kohteita, joilla 

tavoitelajistoa jäljellä 

• Haasteita: 
– Kasvanut lajistollinen heterogeenisuus : ei välttämättä haitaksi, mutta 

huomioitava tavoitteenasettelussa 
– WT:n uudelleenlasku ojissa: ”raidallisia soita”? 
  Patojen kestävyyttä syytä seurata etenkin rehevillä kohteilla – pintavalleja!! 
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Väitöskirja netissä: 
http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5637-0  

KIITOS! 

© Metsähallitus 

http://www.koneensaatio.fi/
http://www.ym.fi/fi-FI
http://www.ym.fi/fi-FI
http://www.ym.fi/fi-FI
http://www.ym.fi/fi-FI

