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Suomen soiden ja turvemaiden kestävä
käyttö ja suojelu
•
•
•

Ehdotus soiden ja turvemaiden kestävän ja vastuullisen käytön ja
suojelun kansalliseksi strategiaksi, Työryhmämuistio, MMM 2011:1
Valtioneuvoston periaatepäätös soiden ja turvemaiden kestävästä ja
vastuullisesta käytöstä sekä suojelusta
Periaatepäätöksen toimeenpanon seuranta 2014
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Turvemaiden kestävän käytön ja suojelun VNP
keskeisiä linjauksia
I.

Kohdennetaan soita muuttava maankäyttö ojitetuille tai
luonnontilaltaan muuten merkittävästi muuttuneille soille ja turvemaille
• Luonnontilaisuusasteikko ja soveltamisen työryhmä (YM 2013)
• Soiden erityiset luonnonarvot (Turvealueet maakuntakaavoituksessa –
opas, SY 7/2015, liite)
II. Parannetaan suoluonnon tilaa
• Soidensuojelutyöryhmä 2012-2014, 1.1.-30.9.2015
• Soidensuojelun tehostaminen METSO-ohjelman kautta, kaavoissa
osoitettujen suojeluvarausten toteuttaminen, luonnonarvoltaan
tärkeiden alueiden hankkiminen valtiolle suojelutarkoituksiin
• Toimet suojelualueilla (rajaustarkistukset, ennallistaminen: MH)
• Suojelualueiden ulkopuolisten soiden ennallistaminen (MH, MMM,
YM)
III. Kehitetään lainsäädäntöä
• YSL 13 §, lupajärjestelmät, alle 10 ha kohteet
• MetsäL: uusia luontotyyppejä erityisen tärkeisiin elinympäristöihin
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Soidensuojelutyöryhmän ehdotus SSTE
• Työryhmä (2012-2014, 1.1.-30.9.2015) tunnisti valtakunnallisesti
arvokkaimpia soita 747 kpl (117 000 ha). Valtion alueet (36 000 ha)
suojellaan ensin. Yksityisten eteläisten soiden (50 000 ha)
vapaaehtoisesta suojelusta neuvotellaan, osana METSO-ohjelmaa
• Suot, jotka parhaiten täydentää suojelualueverkon alueellista ja
ekologista edustavuutta, lisää suoalueiden välistä kytkeytyvyyttä
sekä parantaa suoluonnon tilaa.
• Valinta perustuu laajaan selvitykseen, jolla koottu yhtenäinen
luontotieto noin 1 600 suoalueesta (300 000 ha)
• Valitut suot hydrologisesti säilyviä tai palautettavia kokonaisuuksia,
arvokkaiden suotyyppien ja suolajien esiintymiä
• Soidensuojelutyöryhmän aineistoja verkossa
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Soidensuojelutyöryhmän ehdotuksen
toteuttaminen
Avoin tieto valtakunnallisesti arvokkaista suokohteista viranomaisten,
maakuntien liittojen ja muiden alueellisten toimijoiden käyttöön SYKEn
paikkatietojärjestelmien kautta.
• METSO-ohjelma
• Luontolahjani –kampanja
• Neuvottelut soita omistavien yhtiöiden (Tornator, UPM, Vapo) kanssa.
• Toistaiseksi vapaaehtoisin keinoin on suojeltu arviolta lähes 3 000 hehtaaria,
(vuoden 2017 toteumatietoja ei ole vielä koottu ELY-keskuksista).
• MH:n hallinnassa olevien valtion SSTE-soiden (36 600 ha) sekä
maakuntakaavoihin sisältyvien SSTE-soiden suojelu
Ø 40 000 suojeluhehtaarin rajan ylittymässä loppuvuonna 2017 (SSTE
kokonaisuudessaan 117 000 ha).
•

Hanne Lohilahti 1.12.2017

5

Soiden luontotyyppien ja lajien uhanalaisuus
Uudet uhanalaisuusarvionnit työn alla
Ø Luontotyypit 2018 ja lajit 2019, EU-raportointi 2019
Ø Aiemmin yli puolet soiden luontotyypeistä uhanalaisia ja lajiston
uhanalaistuminen jatkuu. 2013 luontodirektiivin suotyypit ja pääosa
lajeista epäsuotuisalla suojelutasolla
• Luonnontilaisten soiden määrä ei enää juuri vähene, mutta laatu heikkenee
yhä jopa luonnontilaisilla ja suojelluilla soilla
Ø Metsäojitukset, suometsien hakkuut ja muu käsittely
Ø Turvetuotanto , Maatalous
Ø Pohjavedenotto, vesivoimalat ja vesien säännöstely
Ø Rakentaminen (ml tiestö)
Ø Ympäröivä maankäyttö jopa etäällä soista
Ø Soiden pirstoutuminen ja suolajiston populaatioiden isolaatio
• Hälyttävin tilanne suolinnuston osalta: 1981-2014 populaatiot pienentyneet
lähes puoleen (Biological conservation 2017)
•
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Soiden ennallistaminen
• Palautetaan soiden vesitalous, kasvillisuus,
kytkeytyvyys ja muita luonnonarvoja
• Toteutettu etenkin suojelualueilla kaikkiaan noin
30 000 ha
• Tavoitteena 15 000 ha suojelualueilla olevia ojitettuja
soita, jotka vielä olisi tarpeen ja kannattaisi
ennallistaa
• Ekologiset tavoitteet saavutetaan osin nopeasti,
osin vasta vuosikymmenissä
• Pääosin kertaluonteista puun poistoa ja ojien
tukkimista, osin täydentäviä toimia
• Talousmetsissä myös METSO-toimina,
riistanhoitotöitä ym ennallistamista

Esittäjän nimi alatunnisteeseen
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Toimintatapojen kehittäminen suojeltujen soiden
vesitalouden parantamiseen ulkopuolisilla
alueilla tehtävien toimien avulla
•
•

Hoidetaan ja käytetään suometsiä kestävästi (VNP 2012)
Metsänhoitosuosituksissa ja metsäneuvonnassa korostetaan
luonnontilaisten suokokonaisuuksien ja suojelualueiden reunavyöhykkeiden
vesitalouden säilyttämistä.

•

Tuottaa karttapalvelu ja ohjeistusta helpottamaan ojitusilmoitusten
käsittelyä suojeltujen soiden läheisyydessä.
Parantaa toimijoiden välistä yhteistyötä ja tietämystä suojelusoihin
rajautuvien ojitusalueiden vesien käsittelystä, jotta vesitaloutta pystytään
parantamaan mahdollisimman kustannustehokkaasti.

•
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Turvetuotannon ympäristönsuojelun ohjeistusta
tehostetaan
• Turvetuotannon ympäristönsuojeluohje, Ympäristöhallinnon ohjeita
•
•

2/2015
Turvetuotannon ympäristölupahakemuksen luontoselvitykset –ohje,
Ympäristöhallinnon ohjeita 3/2016
Turvetuotannon tarkkailuohje, Ympäristöhallinnon ohjeita 4/2017
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Pienet alle 10 ha turvetuotantoalueet
• Kaikki turvetuotanto ja siihen liittyvä ojitus tulivat luvanvaraisiksi koosta
riippumatta 1.9.2014 (527/2014).
• Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta (327/2016)
• kaikkien uuden ympäristönsuojelulain voimaantullessa toiminnassa
olleiden enintään 10 hehtaarin turvetuotantoalueiden tulee hakea
ympäristölupaa 1.9.2020
• YmVM (YmVM 6/2016 vp─ HE 147/2015 vp)
• pienten turvetuotantoalueiden mahdollisten korkean riskin kohteiden
seuranta
• kaikki alueet määräajan jälkeen luvituksen piiriin.
• ELY-keskusten valvonnassa löytyi noin 500 alle 10 ha:n turvetuotantoaluetta
ja noin 100 yli 10 ha:n aluetta
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Kokemuksia luonnontilaisuusasteikon
soveltamisesta
• YSL 13 § Turvetuotannon sijoittaminen
• GTK:n soiden rajausaineisto ja luonnontilaisuusluokitus
• Omassuo, Eura ESAVI 9.3.2017, lainvoimainen
• GTK:nmukaan luonnontilaluokka 2
• AVI hylkäsi hakemuksen
• Itäisen osa-alueen luonnontilaisuusluokka 3
• Turvetuotannon ympäristön- ja luonnonsuojelun kansallisen koordinoinnin
yhteistyöryhmä (1.9.2014-2018)
• Työryhmä toimii verkostona luonnontilaisuusasteikon soveltamiseen
liittyvien kokemusten vaihtamiseksi.

Hanne Lohilahti 1.12.2017

11

Rahkasammaleen korjuu
• Rahkasammalella on mahdollista korvata turpeen käyttöä kasvualustana.
• Tutkimuksia kasvillisuuden ennallistumisesta, muun eliöstön
palautumisesta, vesistövaikutuksista ei ole Suomesta.
• Rahkasammalet Sphagnum spp. ovat luontodirektiivin liitteessä V lueteltuja
yhteisön tärkeinä pitämiä kasvilajeja, joiden ottaminen luonnosta ja
hyväksikäyttö voi vaatia hyödyntämisen sääntelyä.
• Ei ennakollista viranomaisvalvontaa
• Toiminnanharjoittajan on otettava huomioon eri säädöksistä toiminnan
sijaintia ja vaikutuksia ohjaavat rajoitukset
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