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Kansainväliset ja kansalliset velvoitteet
• Kansainvälisen biologista monimuotoisuutta koskevan
yleissopimuksen (CBD:n) strateginen suunnitelma 2011-2020
• Luonnonpääoma elämämme turvaajana (2011): luonnon
monimuotoisuutta koskeva EU:n strategia vuoteen 2020
• EU:n luonto- ja lintudirektiivien tavoitteet: suotuisa suojelutaso
• Hallitusohjelma sekä Valtioneuvoston periaatepäätös soiden ja
turvemaiden kestävästä käytöstä ja suojelusta 30.8.2012
• Suomen luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön
strategia ja toimintaohjelma 2012-2020
• Toimintasuunnitelma uhanalaisten luontotyyppien tilan parantamiseksi 2011 ja lajisuojelun valtakunnallinen toimintaohjelma 2012
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Soiden ojitustilanne, suojelutilanne ja
ohjelma-alueen rajaus
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Ojitus- ja suojeluprosentit Suostrategian osaalueittain VMI10 mukaan (Työryhmämuistio, MMM 2011:1)
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

75

3

62

10

63

9

40

20

23

25

24

25

Pohjois-Pohjanmaa-Kainuu
Lappi

Kuva: Seppo Tuominen

Kuva: Terhi Asumaniemi
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Soidensuojelutyöryhmän päätavoitteet
• Valmistellaan ehdotus luonnonsuojelulain 7-9 § mukaiseksi
suojeluohjelmaksi vuoden 2014 loppuun mennessä

• Määritellään valintakriteerit, kootaan riittävä ja yhtenäinen tieto
kohteiden luonnonarvoista, kuullaan laajalti valmistelun aikana

• Yksilöidään ja rajataan ne suojeltavat suot, joiden luonnonarvot
ovat valtakunnallisesti merkittäviä

• Määritellään kunkin kohteen suojelun tavoitteet, suojelua
vaarantavat toimet, suojelukeinot, toteuttamisen aikataulu,
vastuut sekä rahoitustarve

• YM valmistelee suojeluohjelman ehdotuksen ja kuulemisen
perusteella VN:lle hyväksyttäväksi alkuvuonna 2015
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Soidensuojelun täydennysohjelman valmistelu
• Ohjelma täydentää nykyisen suojelualueverkon alueellista ja
ekologista edustavuutta, suoalueiden välistä kytkeytyvyyttä
sekä parantaa suoluonnon suojelutasoa

• Ohjelman kohteet ovat hydrologisesti säilyviä tai palautettavissa
olevia, soiden uhanalaisten ja alueellisesti arvokkaiden
luontotyyppien ja eliölajien esiintymiä

• Ohjelmakohteiden valinta perustuu laajoihin paikkatieto- ja
selvitysaineistoihin, jotka kootaan tietokantaan (SYKE, Metla,
GTK, maakunnan liitot, ELYt, tutkijat ja harrastajat)

• Tietopohjan kattavuutta ja yhtenäisyyttä parannetaan
maastokartoituksin 2013-2014

• Kartoituksista tiedotetaan, valmisteluun osallistetaan
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Ohjelman tarkoitus
• Suojellaan edustavana ja toimivana verkostona eri kasvillisuusvyöhykkeille ominaiset ekologisesti erityyppiset suot, turvaamalla
niiden vesi- ja ravinnetalous sekä luonnonarvot

• Yleiset luonnonarvot: luonnontilaisuus ja seudun ojitustilanne
• Erityiset luonnonarvot:

 Luontotyypit (suoluontotyypit, pienvesityypit ja muut luontotyypit)
 Suoyhdistymätyypit ja geomorfologia (esiintyminen, rakenteellinen
monimuotoisuus, geomorfologiset muodostumat)
 Lajisto (kasvit, linnut, muut lajiryhmät: suolajien määrä ja uhanalaisuus)
 Suoalueen kytkeytyneisyys (läheisiin suoalueisiin, suojelusoihin, suojeluaste)
 Ojittamaton suoala (pinta-ala, luonnontilaisen suonreunan pituus,
ojitusaste suhteessa ympäristön ojitusasteeseen)
 Suoalueen hydrologisen tilan säilyvyys ja ennallistamismahdollisuudet

• Alueelliset arvot: kullekin vyöhykkeelle ominaiset suoluonnon
erityispiirteet ja niiden uhanalaisuus – selvitys tekeillä
8

Ohjelman tarkoitusta vaarantavat toimet
• Kaikki suon vesi- ja ravinnetaloutta muuttavat toimet:

 ojitus, turpeenotto, tien rakentaminen, turvemaiden metsänkäsittely
 paitsi suoluonnon tilan parantamiseen tähtäävä ennallistaminen tai suolle
luontaisesti kuuluvien vesien suunnitelmallinen ohjaaminen takaisin suolle
sen valuma-alueella olevien ojitusalueiden kunnostuksen yhteydessä

• Kaikki suon luonnonarvoja heikentävät toimet:

 kesäaikainen maastoliikenne suolla
 uhanalaista eliölajistoa häiritsevät tai vahingoittavat toimet

• Ohjelman tarkoitusta eivät pääsääntöisesti vaaranna:
 Jokamiehen oikeuksin toteutuva virkistykäyttö
 Metsästys, porotalous, Puolustusvoimain toiminta jne

Kuva: Aarno Torvinen
Kuva: Aarno Torvinen

 Tapauskohtaisesti voidaan suojelusoilla tarvita ajallisia tai alueellisia
käyttörajoituksia uhanalaisten lajien esiintymisen vuoksi
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Suojeltavien soiden rajaaminen
• Suojelurajaukseen sisällytetään suoaltaan osat, joiden
säilyttäminen tai palauttaminen turvaa suon luonnonarvot.
Reunakorvet ja –rämeet kuuluvat suokokonaisuuteen;
reunavyöhykkeet ovat omaleimaisia ja monimuotoisia yhteisöjä
• Rajauksiin mukaan myös ojitetut osat, joiden ennallistaminen
tarpeen suojeluarvojen sekä vesi- ja ravinnetalouden kannalta

• Rajauksen tulee mahdollistaa suon luontaisen vedenpinnan
ylläpitäminen tai tarvittaessa sen palauttaminen ennallistamalla
ilman, että naapurialueita uhkaa vettyminen
• Suojelusuon vesitalouden palauttamiseksi voi olla tarpeen myös
yläpuolisen ojitetun suon rajaaminen mukaan + ennallistaminen
• Suon vesitalous turvataan ohjelma-alueen sisällä. Ympäröivien
alueiden maankäyttöön ohjelma ei vaikuta !
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Täydennysohjelman ympäristöarviointi ja
ympäristöselostus (YM, SYKE, Työryhmä)
• SYKEn johdolla, kiinteässä vuorovaikutuksessa työryhmän kanssa;
valmistelu ja julkaisu yhtä aikaa ohjelman kanssa. Käsitellään palautteet.

• Suojeluohjelman toteuttamisen ympäristövaikutukset ja muut
vaikutukset (ihmisten elinoloihin, maaperään, vesiin, ilmastoon,
luonnon monimuotoisuuteen, luonnonvarojen käyttöön)

• Arvioidaan ohjelman taloudellisia vaikutuksia sekä vaikutuksia
viranomaisten toimintaan

• Erilaisten tapauskohtaisten rajausvaihtoehtojen ja ohjelmavalmistelun
alueellisten (ELYt) kohdevalinnan vaihtoehtojen vaikutukset

• Alustavien koko maan ohjelmavaihtoehtojen merkitys nykyisen
suojelualueverkoston laadun ja kytkeytyvyyden paranemiselle sekä
taloudellisesti (Zonation –optimointianalyysi ?)
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Viestintä soidensuojelusta
• Nettisivu avattu, tiedotteita ja lehtijuttuja alkaen 15.10.2012
www.ymparisto.fi/soidensuojeluohjelma

• Julkinen tiedotus ja kuuleminen 23.1. -1.3. 2013 (LSL, SovaL)
• Otakantaa 23.1.-13.2. ja alkuseminaari yleisölle 29.1. 2013
• Viranomaisneuvottelu 5.2. 2013
• Alueelliset yleisötilaisuudet keväällä 2013 ja 2014

• Julkinen kuuleminen ohjelmaluonnoksesta syksyllä 2014
• Loppuseminaari yleisölle ja sidosryhmille syksyllä 2014

• Tiedottaminen ohjelmasta 2015
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Soidensuojelutyöryhmän muita tavoitteita
• Suojeltujen soiden tilan parantaminen

 Ennallistamalla ekologista toimivuutta heikentävät ojitukset
(50 000 ha suojelusoista ojitettu, 16 000 ha ennallistettu)

 Suojelualueiden rajaukset korjataan hydrologisesti ehyiksi
kokonaisuuksiksi, turvaamaan vesitalouden säilyminen
Kuva: Aarno Torvinen

• Toimintavaihtoehtoja suojelusoiden arvokkailla reuna-alueilla

 Ohjelman kohteisiin rajoittuvien metsien käytön ohjaaminen luontoarvoja
säästävään suuntaan, maanomistajan niin halutessa
 METSO –toimintaohjelman toimenpiteet
 Metsänhoidon suositukset

• Toimintamalleja muille talouskäytössä oleville kohteille
 Metsätaloudellisesti kannattamattomat ojitetut alueet
 Riistanhoidollisesti arvokkaat alueet
 Uhanalaisten luontotyyppien ja lajien esiintymät

Kiitos !

www.ymparisto.fi/soidensuojeluohjelma
Y-tehtävien keventämishanke/ Eeva-Riitta Puomio

Kuva: Terhi Asumaniemi
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