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  Korvet Rämeet ja avosuot Kaikki suot 

Ojitus % Suojelu % Ojitus % Suojelu % Ojitus % Suojelu % 

 
Etelä-Suomi 83 4 67 15 74 10 

 
Länsi-Suomi 87 1 74 9 78 6 

 
Itä-Suomi 84 1 73 8 77 5 

 
Pohjois-Pohjanmaa-Kainuu 

75 3 62 10 63 9 

 
Lappi 40 20 23 25 24 25 

Kuva: Terhi Asumaniemi Kuva: Seppo Tuominen 

Suomen soista valtaosa on jo ojitettu ja luonnonarvot vakavasti heikentyneet 
erityisesti Keski- ja Etelä-Suomessa. Viimeisten arvokkaiden soiden 
turvaaminen on keskeistä monien uhanalaisten kasvi- ja eläinlajien kannalta.  



Soiden alueellinen ojitustilanne ja suojelutilanne     
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Tavoitteet 
• Luonnonarvot arvioidaan lupamenettelyn alussa 

kokonaisvaltaisesti. 
=> Lupamenettely sujuvoituu ja päätösten ennakoitavuus paranee.  
• Edistää suoluonnon monimuotoisuuden säilymistä. 
• Maakuntakaavoitusta ohjaa edelleenkin VATit 
• Turpeenottoalueiksi varataan jo ojitettuja tai muuten 

luonnontilaltaan merkittävästi muuttuneita soita ja käytöstä 
poistettuja suopeltoja 

• Arvokkailla soilla on suuri taloudellinen merkitys 
virkistyskäytölle, matkailulle ja riistalajien lisääntymiselle.  

• VN:n lausuma HE:n antamisen yhteydessä  
• Tavoitteena  0-2 luokan soiden lupamenettelyn merkittävä 

nopeuttaminen 
• Turvataan energia- ja ilmastostrategian mukainen turpeen 

saanti 
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Merkittävät luonnonarvot 

• Turvetuotannon sijoittamisesta ei saa aiheutua valtakunnallisesti 
tai alueellisesti merkittävän luonnonarvon turmeltumista.  

• Luonnonarvon merkittävyyden kriteerit kuvattu pykälässä  
•  Sijoituspaikalla esiintyvien suolajien ja –luontotyyppien 

uhanalaisuus sekä esiintymän merkittävyys ja laajuus sekä 
suon luonnontilaisuus 

• Huomioon voidaan ottaa myös sijoituspaikan merkitys sen 
ulkopuolella sijaitseville luonnonarvoille 

• Sovelletaan  perustelujen mukaan soita ja turvemaita koskevan  
VN:n periaatepäätöksen  3-5 luokan soihin 
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Pykälää ei sovelleta 

• Jos luonnonarvot otettu huomioon maakuntakaavassa tai 
oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa. 

• Mahdollisuus poiketa pykälästä 
• Huomioon otetaan tilanne maan eri osissa 
• Yleisen edun kannalta tärkeä toiminta kuten alueellinen 

energiahuolto ja huoltovarmuus 
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Sijoittaminen luonnontilaltaan muuttuneelle 
suolle 
• Uuden 4 momentin mukaan turvetuotanto voidaan sijoittaa 

suolle, jonka luonnontila on ojituksen vuoksi merkittävästi 
muuttunut 

• Arvioitaessa suon luonnontilan muutosta otetaan huomioon 
ojituksesta aiheutuneet muutokset suon vesitaloudessa ja 
kasvillisuudessa 

• VNA:lla voidaan säätää tarkemmin merkittävästä luonnontilan 
muutoksesta  

• Käytännössä säännöstä ei sovelleta 0-2 luokan soihin  
• Edelleenkin voimassa säännökset, joiden perusteella 

lupahakemus voidaan evätä (LSL:n ja VL:n mukainen suojelu ja  
YSL:n mukaiset päästöistä aiheutuvat vaikutukset) 
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Asetuksen valmistelu ja muut 
täytäntöönpanotoimet 

• YmV:n lausumaehdotus 
• EK  edellyttäisi että hallitus saattaa mahdollisimman pian 

voimaan asetuksen, joka vastaisi VNP:n 0-2 luokan soita 
• YM aloittaa asetuksen valmistelun kun YSL on hyväksytty 

EK:ssa (Valmistelu yhteistyössä keskeisten tahojen kanssa) 
• Mitä toimenpiteitä  tarvitaan pykälän täytäntöönpanon tueksi? 
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