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Tausta-aineistoja 
 

”Landscape Rewilding in Finland” -ohjelma 
11.6.2018 
 
Ohjelmassa osuuskunta Lumimuutos, Euroopan investointipankki ja hollantilainen Rewilding 
Europe käynnistävät toimet uusien hiilinielujen luomiseksi sekä luonnon monimuotoisuuden 
turvaavien alueiden ennallistamiseksi koko Suomen alueella.  
 
Vuosille 2018–2023 ohjelmassa on varattu 1,2 miljoonaa euroa ennakkoon valituille 
pilottikohteille. Vuonna 2018 ohjelman toimet ovat 275,000 €. 2020-luvulla tavoitteena on 
laajentaa ohjelma kansalliseksi Euroopan investointipankin ja kumppaneiden lisätoimilla.  

    
Ohjelmassa Euroopan investointipankki myöntää lainan Lumimuutokselle, joka ostaa ja 
ennallistaa luontoarvonsa menettäneitä alueita asiantuntijaosaamisensa voimin. Laina 
maksetaan takaisin myytävinä hiilikrediitteinä teollisuuden, liikenteen ja taloustoimijoiden 
piiristä. Lisäksi säätiöiden ja kestävän kehityksen arvoja edistävien yhtiöiden sekä 
mahdollisesti valtion tuella ohjelmaa laajennetaan. Kesäkuussa 2018 Maj ja Tor Nesslingin 
säätiö päätti osallistua ohjelmaan n. 100,000 € panostuksella seuraavien viiden vuoden 
aikana. Ohjelma etsii aktiivisesti myös lisärahoittajia toimien laajentamiseksi. 
 
Tällä hetkellä ensimmäiset kohteet sijaitsevat: 

 Pirkanmaalla 
 Ylä-Satakunnassa 
 Pohjois-Karjalassa 
 Saamelaisalueella 

 
Uusia kohteita kartoitetaan ja lisätään koko ajan. Kesäkuun alussa 2018 ohjelman piirissä on 
noin 250-300 hehtaaria, joista 200 hehtaaria on luontoarvonsa menettäneitä soita ja 
turvekenttiä ja noin 100 hehtaaria osittain hakattua metsää. Pilottialueita on tällä hetkellä 
neljä ympäri maata. Alueita tullaan lisäämään kuukausittain. Ennallistettavista kohteista 
otetaan vastaan myös ehdotuksia. 
 
Tavoitteena on, että 

 Vuonna 2018 ennallistetaan noin 500 hehtaaria soita ja metsää. 
 Vuonna 2020 ennallistamistoimien piirissä on noin 2500 hehtaaria. 
 2020-luvulla mukana on kymmeniä tuhansia hehtaareita nykyisellään luontoarvonsa 

menettäneitä soita ja metsiä. 
 
Ohjelman toiminnot:  

 uusien hiilinielujen ennallistaminen luontoarvonsa menettäneillä soilla 
 uusien luonnon ”turvasatamien” ennallistaminen metsiin lajien monimuotoisuuden 

säilyttämiseksi ja ilmastonmuutoksen aiheuttamien vaikutusten lieventämiseksi 
 valuma-aluekunnostukset hillitsemään kiintoaines- ja humuspäästöjä 

  
Osuuskunta Lumimuutos toimii hankkeen kansallisena toteuttajana, Euroopan 
investointipankki lainoittaa hanketta ja Rewilding Europe toteuttaa ohjelman 
ennallistamistavoitteiden ja hiilikrediittien myyntiä. 
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Ohjelma tukee Suomen ilmastotyötä ja työtä monimuotoisuuden säilyttämiseksi 
 
Ilmastonmuutokseen on löydettävä nopeasti uusia ratkaisuja, jotka turvaavat myös eri lajeille 
ja ekosysteemeille turvasatamia. Ennallistamalla soita saadaan kustannustehokkaasti ja 
nopeasti esimerkiksi kahlaaja- ja sorsalinnuille elinympäristöjä.  
 
Yleinen tieteellinen arvio on, että jo nyt on käynnissä ilmastonmuutoksen 
aiheuttamaperuuttamaton lajien siirtymä ja muutos (esim. Pecl et al. 20171). Ennallistaminen 
parantaa soiden ja metsien kykyä sitoa hiiltä. Luontoarvonsa menettäneitä alueita 
ennallistamalla voidaan siis hillitä ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia sekä ehkäistä lajien 
monimuotoisuuden katoamista.  
 
Suomessa on menetetty vuosien 1945-2018 välillä noin viisi miljoonaa hehtaaria suoluontoa. 
Valtion mailla Metsähallitus on ennallistanut omilla toimillaan suoluontoa, mutta Etelä-
Suomessa suojeltujen soiden osuus on vain 2 %. Ohjelman vuoden 2020 tavoite, 2500 
hehtaaria, on merkittävä avaus ja pohjustaa kymmenien tuhansien hehtaarien ennallistamista 
2020-luvulla yksityismailla. Ohjelma tuo myös satojen tuhansien eurojen 
työllisyysvaikutuksen maaseudulle urakointityönä ja jatkossa turismin ja matkailun 
mahdollisten kerrannaisvaikutusten kautta. 
 
Suomi on sitoutunut sekä YK:n ilmastonmuutosta torjuviin että luonnon monimuotoisuutta 
turvaaviin poliittisiin velvoitteisiin. Niiden saavuttaminen on kuitenkin haaste, johon valtion 
mailla ei välttämättä päästä. Siksi ohjelmassa laajennetaan toimia nimenomaan yksityisille 
suo- ja metsäalueille, jotta kaikki saadaan mukaan ilmastotoimiin ja työhön 
monimuotoisuuden puolesta. Ohjelma siis tukee Suomen työtä kansainvälisten sitoumusten 
eteen, ja voi mahdollistaa parhaimmillaan jopa niiden tavoitteiden ylittämisen. 
 
Ilmastovaikutukset: 
 
Ennallistaminen torjuu ilmastonmuutosta ja auttaa sopeutumaan sen vaikutuksiin, koska 
 

 Ennallistamalla luontoarvonsa menettäneitä suoalueita saadaan uusia hiiltä sitovia 
nieluja.  

 Palauttamalla kehityskulkuja, joilla metsien luontoarvoja ennallistetaan, tuetaan sekä 
monimuotoisuuden että hiilen sidonnan kannalta tärkeitä kohteita.  

 Pysäyttämällä luontoarvonsa menettäneiltä soilta tulevaa kiintoaines- ja 
humuskuormitusta toteutetaan valuma-aluekunnostuksia, joiden avulla alapuolisten 
vesistöjen tila korjaantuu.  

 
Vaikutukset monimuotoisuuteen: 
 
Luontoarvonsa menettäneitä suoalueita ennallistamalla voidaan päästä hyvin nopeasti ja 
kustannustehokkaasti tilanteeseen, jossa luonnolla on enemmän tilaa ja mahdollisuuksia 

                                                 
1 Science  31 Mar 2017: Vol. 355, Issue 6332, eaai9214 
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kohdata ääreisilmiöitä (kuten ilmastonmuutoksen vaikutuksia), perustaa turvapaikkoja ja 
toimia monimuotoisuuden turvasatamina.  
 
Metsäisillä kohteilla Etelä- ja Keski-Suomessa avainkriteeristö liittyy saatavilla olevan järeän 
lahopuun määrään, joka toimii ennallistamisen yhtenä avainkriteerinä. Ohjelma ennallistaa 
laajoja, toisiinsa liittyneitä metsäalueita, joiden annetaan olla ja / tai pienimuotoisesti, tapaus 
kerrallaan, hyödynnetään jatkuvan kasvun periaattein, eli metsän peitteisyyden, 
lahopuumäärät ja monimuotoisen rakenteen turvaten.  Päätehakkuita ei käytetä. Pääasiassa 
kuitenkin metsien annetaan muodostua luontaisen sukkession kautta. 
 
Ohjelma ennallistaa laajoja, toisiinsa liittyneitä metsäalueita, joiden annetaan olla ja / tai 
pienimuotoisesti, tapaus kerrallaan, hyödynnetään jatkuvan kasvun periaattein, eli metsän 
peitteisyyden, lahopuumäärät ja monimuotoisen rakenteen turvaten. Päätehakkuita ei 
käytetä. Pääasiassa kuitenkin metsien annetaan muodostua luontaisen sukkession kautta. 
 
Arktisen luonnon kohteilla Saamelaisalueella tilanne on erityinen. Siellä ennallistetaan jo 
hakattuja metsiä kolttasaamelaisten perinteiselle tiedolle, elinkeinoille, oikeuksille ja 
maankäytölle pohjaavassa pilottiyhteistyössä. Kolttasaamelaisten johtama ja ohjaama työ 
Saamelaisalueella ohjaa syventää Näätämöjoen yhteishallintatoimia, joilla kolttasaamelaiset 
ovat vastanneet ilmastonmuutoksen paikallisvaikutuksiin ennallistamalla menetettyjä 
lohikalojen kutualueita ja elinympäristöjä.  
 
”Vesiluonnon kunnostamisesta on luontevaa jatkaa metsäluonnon ennallistamiseen, sillä 
molemmat ovat sidoksissa toisiinsa. Kehitämme konkreettisia, paikkasidonnaisia malleja 
palauttaa luonnon omia tapoja korjata itseään. Kolttasaamelaisten perinteinen tieto ja viimeisin 
ilmastotiede rinnakkain avaavat uusvanhoja toiminnan horisontteja”, sanoo kolttasaamelainen 
projektikoordinaattori Pauliina Feodoroff.  
 
Ohjelman 2012 pilottikohde, Kontiolahdella sijaitseva 110 hehtaarin Linnunsuo, on kuuden 
vuoden aikana muodostunut hyvin nopeasti kansallisen tason lintukohteeksi. Samoin sen 
ympärille perustetut pienkosteikot ovat merkittäviä lintuvesiä.  Linnunsuolla on vieraillut jo 
nyt 185 eri lintulajia, syysmuutolla alueelle saattaa laskeutua kymmeniä tuhansia hanhia 
ruokailemaan ja lepäämään. Linnunsuolla elää ahma, saukko ja muita ikonisia eläinlajeja. Se 
on Suomi 100 -luonnonsuojelualue, jossa vierailee satoja vieraita vuoden aikana. Alla linkki 
sarjaan Linnunsuolta ja sen linnuista, jotka on ottanut kansallisesti tunnettu luontokuvaaja 
Mika Honkalinna.  
 
Lisätietoja hankkeen toimijoista: 
 
Ohjelman kansallinen toteuttaja – Osuuskunta Lumimuutos   
 
Osuuskunta Lumimuutos (Snowchange Cooperative, www.lumi.fi, www.snowchange.org) on 
18 vuotta vanha voittoa tavoittelematon järjestö Pohjois-Karjalassa. Se on kansainvälinen 
luontaistalouksien, erityisesti kalatalouden verkosto, joka toimii myös Alaskassa, Kanadassa, 
Grönlannissa, Islannissa, Saamelaisalueella, Siperiassa, Australiassa ja Uudessa Seelannissa. 
OSK Lumimuutos valittiin vuoden 2002 parhaaksi ekologiseksi aloitteeksi WWF:n toimesta 
Suomessa. Lumimuutoksella on myös laaja tiedeohjelma ilmastonmuutoksen ja luonnon 
monimuotoisuuden saralla – tuloksia on julkaistu esimerkiksi Science-, Ambio-, Biological 

http://www.lumi.fi/
http://www.snowchange.org/
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Reviews- ja BioScience -lehdissä. OSK Lumimuutos on voittanut työstään kalottialueella ja 
globaalisti useita ihmisoikeus- ja ympäristöpalkintoja. 
 
Ohjelman kansallinen tiedevastaava – Dosentti Tero Mustonen 
 
Dosentti Tero Mustonen (Maantiede, Itä-Suomen yliopisto) on sukupolvensa tunnetuimpia 
ilmastonmuutostutkijoita. Hän on myös ammattikalastaja ja Kesälahden kalasataman 
puheenjohtaja. Hän on YK:n ilmastopaneelin seuraavan ilmastonmuutosraportin AR6:n 
pääkirjoittajia (Lead Author). 
 
Ohjelman rahoittaja – Euroopan investointipankki 
 
Euroopan investointipankki (EIP) on EU-maiden yhteisessä omistuksessa. Sen tavoitteena on 

 edistää työllisyyttä ja kasvua EU:ssa 
 tukea ilmastonmuutoksen hillintä 
 edistää EU:n toimintapolitiikkoja EU:n ulkopuolella 

EIP lainaa rahaa pääomamarkkinoilta ja lainaa sitä edelleen EU:n tavoitteita tukeviin 

investointeihin. Noin 90 prosenttia lainoista annetaan EU:n sisällä. EIP ei käytä EU:n 

talousarviovaroja. 
   
Ohjelman eurooppalainen koordinaattori – Re-Wilding Europe 
 
Rewilding Europe on Hollannissa päämajaansa pitävä itsenäinen järjestö, joka on perustettu 
2011. Se perustaa uusia suojelualueita ja toteuttaa laajamittaisia rewilding -hankkeita 17 
maassa ympäri Eurooppaa. Suomessa käynnistyäv ennallistamisohjelma on suurin Rewilding-
aloite järjestön historiassa. Lisää: https://rewildingeurope.com/our-story/  
 
Lisätietoja: 
 
Dosentti Tero Mustonen 
Osuuskunta Lumimuutos 
tero@lumi.fi, 040 7372424 
  
 
Kuvaaja: Mika Honkalinna / Lumimuutos Osuuskunta 

https://rewildingeurope.com/our-story/
https://webmail2-hki1.hosting.fi/squirrelmail/src/compose.php?send_to=tero%40lumi.fi

