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Tutkielmassa tarkastellaan ympäristönsuojelulain (527/2014) 13 §:n tulkintaa ja soveltamista. Säännöksen 1 momentin mukaan 
turvetuotannon sijoittamisesta ei saa aiheutua valtakunnallisesti tai alueellisesti merkittävien luonnonarvojen turmeltumista. Luon-
nonarvon merkittävyyden arvioinnissa otetaan huomioon hankkeen toteutuspaikalla esiintyvien suolajien ja suoluontotyyppien 
uhanalaisuus, esiintymän merkittävyys ja laajuus sekä suon luonnontilaisuus. Arvioinnissa voidaan ottaa huomioon myös sijoitus-
paikan merkitys sen ulkopuolella sijaitseville luonnonarvoille. Momenteissa 2–4 säädetään poikkeuksista turmelemiskieltoon.  
 
Tutkielman pääkysymyksenä on, edistääkö ympäristönsuojelulain 13 § soiden luonnonarvojen tilaa. Tutkielmassa tarkastellaan 
lisäksi, miten säännöksen tulkinnalla voidaan edistää soiden luonnonarvojen tilaa ja sitä kautta säännöksen luonnonsuojelullisten 
tavoitteiden toteutumista. Samalla tutkitaan myös, minkälaisilla sääntelyn muutoksilla luonnonarvojen huomioon ottamista voidaan 
kehittää. Tutkielmassa pyritään tulkinnan keinoin edistämään säännöksen luonnonsuojelullisia tavoitteita eli suoluonnon monimuo-
toisuuden edistämistä, soiden lajiston uhanalaistumisen hidastamista sekä luonnonarvojen laajempaa huomioon ottamista turve-
tuotannon ympäristölupamenettelyssä.  
 
Tutkielmassa aineistona käytetään oikeustieteellisen kirjallisuuden lisäksi luonnontieteellisiä selvityksiä, aluehallintoviraston pää-
töksiä sekä tutkielmaa varten tehtyjä haastatteluja. Tutkielmassa perehdytään aluksi suoluonnon monimuotoisuutta uhkaaviin 
tekijöihin sekä ympäristönsuojelulain 13 §:n taustaan. Sen jälkeen hallituksen esityksen, haastattelujen, oikeuskirjallisuuden, luon-
nontieteellisen aineiston ja aluehallintoviraston päätösten perusteella tarkastellaan, miten ympäristönsuojelulain 13 §:ää tulisi 
tulkita ja muuttaa, jotta se edistäisi soiden uhanalaisten lajien ja luontotyyppien tilaa. Tutkielmassa käydään lyhyesti läpi myös 
muita keinoja luonnonarvojen tilan edistämiseksi.  
 
Johtopäätöksinä nostetaan esiin ympäristönsuojelulain 13 §:n puutteet ja tulkinnalliset ongelmat sekä sen soveltamisalan tiukan 
rajauksen vaikutukset. Ympäristönsuojelulain 13 §:n säätäminen on osa laajempaa turvetuotannon sääntelykehitystä ja se on 
konkretisoinut valtioneuvoston soiden ja turvemaiden kestävästä ja vastuullisesta käytöstä ja suojelusta antaman periaatepäätök-
sen tavoitteita sekä nostanut esiin turvetuotannon vaikutuksia suoluonnolle. Sen soveltamisala on kuitenkin kapea ja siinä omak-
suttu luonnonarvon määritelmä hyvin suppea. Lisäksi säännös nojaa vahvasti valtioneuvoston periaatepäätöksen luonnontilai-
suusasteikkoon, joka ei kuitenkaan ole valmis työkalu soiden luokitteluun.  
 
Kokonaisuudessaan säännös ei ole riittävä keino suojamaan soiden uhanalaista lajistoa ja luontotyyppejä, eikä se ota huomioon 
muita tärkeinä pidettyjä luonnonarvoja. Säännöksen vaikuttavuutta soiden uhanalaisten lajien ja luontotyyppien tilaan voidaan 
parantaa tulkinnan keinoin. Se kuitenkin saavuttaisi tavoitteensa suoluonnon monimuotoisuuden edistämisestä, soiden lajiston 
uhanalaistumisen hidastamisesta ja luonnonarvojen laajemmasta huomioon ottamisesta turvetuotannon ympäristölupamenettelys-
sä huomattavasti paremmin, mikäli sitä sovellettaisiin kaikkiin soihin, jotka sijoittuvat luonnontilaisuusasteikolla luokkiin 2–5. Sovel-
tamisalan ulottaminen luokan 2 soihin edellyttäisi muutosta ympäristönsuojeluasetuksen (713/2014) 44 §:ään. 
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1. Johdanto 

1.1 Tutkielman aihe ja tavoitteet  

Tutkielman aiheena on luonnonarvojen huomioon ottaminen turvetuotannossa uuden ym-

päristönsuojelulain (YSL 527/2014) 13 §:n mukaisesti. Uusi ympäristönsuojelulaki tuli 

voimaan 1.9.2014 ja uudistuksen yhtenä tavoitteena oli luonnonarvojen entistä parempi 

huomioon ottaminen turvetuotantoa koskevassa ympäristölupaharkinnassa. Uudistamistar-

ve perustui siihen, ettei hankkeiden toiminta-alueiden luonnonarvoja voitu ottaa huomioon 

kuin hyvin rajatuissa tilanteissa. Oikeuskäytännössä ongelma on koskenut pääasiassa tur-

vetuotantohankkeita.
1
 

Luonnonarvojen huomioon ottamisen ongelma oikeuskäytännössä käy ilmi esimerkiksi 

korkeimman hallinto-oikeuden päätöksestä KHO 2005:27. Siinä korkein hallinto-oikeus 

katsoi, ettei turvetuotannon vaikutuksia alueen luonnonarvoihin voitu ottaa huomioon pää-

tettäessä ympäristöluvan edellytyksistä, kun vaikutukset eivät johtuneet ympäristön pilaan-

tumisesta.
2
 Tarve sääntelyn muuttamiseen tuli siis oikeuskäytännöstä.

3
  

YSL 13 §:n mukaan turvetuotannon sijoittamisesta ei saa aiheutua valtakunnallisesti tai 

alueellisesti merkittävän luonnonarvon turmeltumista. Lain mukaan luonnonarvon merkit-

tävyyden arvioinnissa otetaan huomioon hankkeen sijoituspaikalla esiintyvien suolajien ja 

suoluontotyyppien uhanalaisuus sekä esiintymän merkittävyys ja laajuus. Lisäksi huomi-

oon otetaan se, miten luonnontilainen suo on kyseessä. Arvioinnissa voidaan ottaa huomi-

oon myös sijoituspaikan merkitys sen ulkopuolella sijaitseville luonnonarvoille. Hallituk-

sen esityksen mukaan vastaisuudessa ympäristölupaharkinnassa voidaan pilaantumisen 

lisäksi ottaa huomioon myös turvetuotantoalueen fyysisestä muuttamisesta aiheutuvat vai-

kutukset luonnonarvoihin.
4
 

Luonnonarvojen huomioon ottamiseksi esitettiin useita erilaisia vaihtoehtoja, mutta uudes-

sa ympäristönsuojelulaissa on siis päädytty säätämään erikseen turvetuotannon sijoittami-

                                                 
1
 Kuusiniemi 2012, s. 10–11. 

2
 KHO 2005:27. 

3
 Kokko – Suvantola 2010, s. 209. Ratkaisulla viestitettiin lainsäätäjälle, että ympäristön fyysisestä muuttami-

sesta aiheutuvat vaikutukset voidaan ottaa huomioon ympäristölupaharkinnassa vain muuttamalla lainsäädän-

töä. Ks. myös Belinskij 2015, s. 49–50. Ratkaisulla KHO:2005:27 on ollut suuri merkitys YSL 13 §:n säätä-

miselle. 
4
 HE 214/2013 vp, s. 66. 
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sesta.
5
 Ekroos ja Warsta pitivät mahdollisena, että luonnonarvojen huomioon ottamisesta 

turvetuotannossa säädettäisiin uudessa ympäristönsuojelulaissa erikseen hankeryhmän 

merkittävyyden vuoksi.
6
 Yhtenä vaihtoehtona he ehdottivat, että luonnonsuojelulain (LSL 

1096/1996) luontotyyppisuojelua voitaisiin laajentaa uusiin elinympäristöihin, jolloin 

luonnonarvot voisivat tulla paremmin huomioiduiksi ennakkovalvontamenettelyissä.
7
 Kuu-

siniemi piti parempana yleistä sääntelyä ympäristönsuojelulain yleisluontoisuuden takia, 

mutta suhtautui myönteisesti sijoituspaikkasääntelyn soveltamiseen luonnonarvojen tur-

vaamisessa.
8
 Myös Pärnänen esitti raportissaan, että ympäristönsuojelulain uudistuksessa 

tulisi kiinnittää huomioita erityisesti toiminnan sijoittamista koskevaan sääntelyyn.
9
  

Tutkielmassa pyritään tulkinnan keinoin edistämään YSL 13 §:n luonnonsuojelullisia ta-

voitteita.  Hallituksen esityksen mukaan YSL 13 §:n tavoitteena on suoluonnon monimuo-

toisuuden edistäminen, soiden lajiston uhanalaistumisen hidastaminen sekä luonnonarvojen 

laajempi huomioon ottaminen turvetuotannon ympäristölupamenettelyssä. Kyseisistä ta-

voitteista puhutaan maisterintutkielmassa säännöksen luonnonsuojelullisina tavoitteina. 

Niiden toteuttamisen lisäksi säännöksen tarkoituksena on myös sujuvoittaa ympäristölu-

pamenettelyä ja parantaa päätösten ennakoitavuutta.
10

  Sujuvoittamista koskevat tavoitteet 

ovat ristiriidassa säännöksen luonnonsuojelullisten tavoitteiden kanssa, sillä luonnonarvo-

jen parempi huomioon ottaminen tuskin sujuvoittaa menettelyä. Tutkielmassa ei tarkem-

min arvioida sujuvoittamista koskevien tavoitteiden toteutumista, sillä toistaiseksi YSL 13 

§:ää on sovellettu liian harvoin sen arvioimiseksi. 

Tutkielman pääkysymyksenä on, edistääkö YSL 13 § soiden luonnonarvojen tilaa. Tut-

kielmassa tarkastellaan lisäksi, miten säännöksen tulkinnalla voidaan edistää soiden luon-

nonarvojen tilaa ja säännöksen luonnonsuojelullisten tavoitteiden toteutumista. Samalla 

tutkitaan myös, minkälaisilla sääntelyn muutoksilla luonnonarvojen huomioon ottamista 

voidaan kehittää.  

Päätutkimuskysymykseen vastaaminen edellyttää tietoa esimerkiksi siitä, mitä luonnonar-

voilla tarkoitetaan ja sovelletaanko säännöstä aluehallintovirastoissa. Tutkielmassa selvite-

täänkin, miten usein säännöstä on sovellettu ja miten säännöksen soveltaminen tai sovel-

                                                 
5
 Vaihtoehtoja ovat esittäneet ja arvioineet Ekroos – Warsta 2012, Kuusiniemi 2012, Hovila – Kumpula – 

Kokko 2012 ja Koivulehto ym. 2012.  
6
 Ekroos – Warsta 2012, s. 125. 

7
 Ekroos – Warsta 2012, s. 126. 

8
 Kuusiniemi 2012, s. 29–30.  

9
 Pärnänen 2012, s. 41–42.  

10
 HE 214/2013 vp, s. 62. 
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tamatta jättäminen on perusteltu. Soveltamisesta saadaan tietoa tarkastelemalla aluehallin-

toviraston ratkaisuja. Ratkaisujen perusteella tarkastellaan myös, minkälaisia luonnonarvo-

ja säännös suojaa. Samaan kysymykseen saadaan tietoa lisäksi lainvalmisteluaineiston sekä 

oikeuskirjallisuuden perusteella. Tutkielmassa tarkastellaan myös sitä, minkälaiset luon-

nonarvot tarvitsisivat suojaa. Tästä saadaan tietoa suoasiantuntijoiden haastattelujen kautta 

sekä luonnontieteellisten inventointien ja selvitysten avulla.  

Tutkielmassa kartoitetaan aluksi YSL 13 §:n säätämisen taustaa, soiden tilaa sekä turvetuo-

tannon vaikutusta niihin. Tutkielmassa käsitellään YSL 13 §:n tulkintaa ja annetaan tulkin-

tasuosituksia voimassa olevan oikeuden sisällöstä de lege lata. Tutkielmassa esitetään li-

säksi de lege ferenda -ratkaisuehdotuksia havaittujen puutteiden korjaamiseksi.   

1.2 Metodit, aineisto ja tutkielman rakenne 

Kuten edellä käy ilmi, tutkielman tavoitteena on siis soiden luonnonarvojen tilan edistämi-

nen. Tulkinnassa lähdetään liikkeelle hallituksen esityksestä ja siinä määritellyistä luon-

nonsuojelullisista tavoitteista. Tutkielmassa käytetäänkin pääosin käytännön lainoppia sekä 

empiiristä tutkimusotetta.
11

  Lähtökohtana on säännöksen tulkinta hallituksen esityksen 

sekä reaalisten argumenttien perusteella. Empiiristä tutkimusotetta edustavat aluehallinto-

viraston ratkaisukäytännön tarkastelu sekä haastatteluiden kautta saadun luonnontieteelli-

sen tiedon käyttö.
12

 Tutkielma ei sisällä arviointitutkimusta, sillä sääntelyn vaikuttavuutta 

ei voida vielä arvioida sen tuoreuden sekä vähäisen soveltamiskäytännön takia.  

Tutkielmassa on myös tavoitteellisen tulkinnan piirteitä. Tavoitteellisessa tulkinnassa tar-

kastellaan säännöksen taustalla olevia tavoitteita.
13

 Ympäristöoikeudessa tavoitteellinen 

tulkinta on varsinkin nykyään hyvin tyypillistä, mutta lainsäätäjän tarkoituksen etsimisen 

ongelmana voi olla se, ettei tavoitteista ole selvästi lausuttu tai ne ovat keskenään ristirii-

taisia.
14

 YSL 13 §:ää koskevassa hallituksen esityksessä tavoitteet on tuotu hyvin selvästi 

esille, mutta niiden välillä vallitsee sisäisiä ristiriitoja.  

Määtän ja Soinisen mukaan ympäristöoikeuden piirissä voidaan puhua tavoitteellis-

systeemisestä tulkinnasta, sillä systeeminen ja tavoitteellinen tulkinta lähestyvät toisiaan. 

                                                 
11

 Ks. Kokko 2016, s. 36. Lainopilliset, empiiriset tutkimukset tarkastelevat tyypillisesti käytännön päätök-

sentekoa oikeudellisesta näkökulmasta. 
12

 Ks. Määttä 2015, s. 38. Määtän mukaan ympäristöoikeudessa käytettäviin empiirisiin tutkimusotteisiin 

kuuluvat muun muassa keskustelut, haastattelut ja kyselyt, viranomaiskäytäntöjen analyysi sekä luonnontie-

teellinen tieto.  
13

 Määttä – Soininen 2016, s. 1038. 
14

 Määttä – Soininen 2016, s. 1038. 
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Systeemisellä tulkinnalla tarkoitetaan ajatusta, jonka mukaan oikeusjärjestelmän sisältämät 

tavoitteet ja arvot muodostavat kokonaisuuden.
15

 Ympäristöoikeudessa systeemisen tulkin-

nan asema korostuu, sillä säädökset muodostavat monia muita oikeudenaloja monimutkai-

semman verkoston.
16

 Systeeminen tulkinta voi ilmetä myös siinä, että YSL:n epäselvän 

säännöksen tulkinnassa käytetään tukena toista säännöstä samasta laista.
17

 Myös tässä tut-

kielmassa tarkastellaan lyhyesti, voidaanko YSL 13 §:n tulkinnan apuna käyttää YSL 49 

§:ää. Kokonaisuudessaan tutkielmassa keskitytään kuitenkin tarkastelemaan YSL 13 §:ää 

koskevien tavoitteiden toteutumista sen sijaan, että siinä tutkittaisiin ympäristöoikeuden 

yleisten periaatteiden toteutumista.  

Tutkielmassa tavoitteellinen tulkinta ilmenee erityisesti siinä, että tarkoituksena on hakea 

tulkintaa, joka edistäisi soiden luonnonarvojen säilymistä ja siten YSL 13 §:n säätämisen 

taustalla olevien luonnonsuojelullisten tavoitteiden toteutumista. Tutkielmassa myös tar-

kastellaan lyhyesti sitä, miten soiden luonnonarvot kokonaisuudessaan saavat suojaa ja 

mitkä tekijät uhkaavat niiden säilymistä.  

Tutkielmassa on käytetty lisäksi kriittistä lainoppia, mikä ilmenee erityisesti de lege feren-

da -ratkaisuehdotuksissa. Kriittisessä lainopissa esitetään suosituksia, jotka edistävät oi-

keuden kehittymistä tutkijan valitsemaan suuntaan.
18

 Kriittisessä lainopissa on kyse oike-

usjärjestyksen tutkimisesta niin, että lähestymistapa pohjautuu avoimesti arvoihin. Siinä 

otetaan kuitenkin huomioon oikeusvaltion ja oikeustieteen asettamat rajat, ja arvot esitel-

lään tutkimuksen alussa.
19

 Kriittisen lainopin käyttö on ympäristöoikeudessa suhteellisen 

yleistä
20

, ja de lege ferenda -ratkaisuehdotusten esittäminen voi yhdistyä kriittiseen lainop-

piin.
21

 Tässä tutkielmassa kriittinen lähestymistapa perustuu luonnonsuojelullisiin arvoihin. 

Luonnon monimuotoisuus on keskeinen arvo, jota pyritään turvaamaan. Tutkielma ei kui-

                                                 
15

 Määttä – Soininen 2016, s. 1039.  
16

 Määttä – Soininen 2016, s. 1041. 
17

 Määttä – Soininen 2016, s. 1042. 
18

 Määttä (2015, s. 7 ja 34) käyttää käsitettä kriittinen ympäristöoikeus. Kriittisessä ympäristöoikeudessa 

tutkija valitsee näkökulman, joka poikkeaa vallitsevasta tuomarinideologiasta. Tavoitteena on oikeuden ke-

hittäminen valittuun suuntaan, joka voi olla esimerkiksi luonnonsuojeluarvojen edistäminen tai maanomista-

jan oikeusaseman vahvistaminen.  
19

 Kokko 2016, s. 36–37.  
20

 Esimerkiksi Mäntylä (2010) ja Kokko (2003) ovat käyttäneet avoimesti kriittistä lainoppia väitöskirjois-

saan. Mäntylä (2010, s. 13–14) ei pidä esittämiään tulkintasuosituksia toteutuvuudeltaan todennäköisimpinä 

vaihtoehtoina.  
21

 Kolehmainen 2015, s. 108. Kolehmaisen mukaan de lege ferenda -suosituksia voidaan tehdä esimerkiksi 

yhteiskunnallisen tarkoitusharkinnan perusteella, kun de lege lata -suositukset taas pohjautuvat oikeuslähde-

oppiin. 
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tenkaan kokonaisuudessaan ilmennä kriittistä lainoppia, sillä arviointi tehdään hallituksen 

esityksessäkin mainittujen luonnonsuojelullisten tavoitteiden pohjalta. 

Lähdeaineistona hyödynnetään oikeuskirjallisuuden lisäksi esimerkiksi ympäristöministe-

riön tilaamia selvityksiä luonnonarvojen huomioon ottamisesta ympäristönsuojelulaissa.
22

 

Aineistona käytetään myös valtioneuvoston periaatepäätöstä soiden ja turvemaiden kestä-

västä ja vastuullisesta käytöstä ja suojelusta
23

, lainvalmisteluasiakirjoja, luonnontieteellistä 

materiaalia soiden tilasta
24

 sekä aluehallintovirastojen ympäristölupapäätöksiä. Aineistoa 

on täydennetty haastattelemalla suoasiantuntijoita. 

Tutkielman luvuissa 2 ja 3 tarkastellaan soiden luonnonarvojen suojelua sekä turvetuotan-

non ohjausta ja vaikutuksia soihin. YSL 13 §:n tulkintaa käsittelevä osio on jaettu luvuiksi 

4 ja 5.  Luvussa 4 käsitellään YSL 13 §:n 1 momentin käsitteiden tulkintaa. Tarkoituksena 

on lain esitöiden ja oikeuskirjallisuuden perusteella hahmotella tulkinnan rajoja käytännön 

lainopin keinoin sekä tarkastella aluehallintoviraston päätöksiä ja haastatteluista saatua 

tietoa eli etsiä empiirisen lainopin keinoin reaalisia argumentteja. Lopuksi luvussa 6 esite-

tään de lege ferenda -ratkaisuehdotuksia turvetuotannon sääntelyn muuttamisesta sekä eh-

dotuksia soiden tilan kehittämiseksi. Luvussa 7 saadut tulokset tiivistetään lyhyesti.     

1.3 Haastattelut ympäristöoikeudellisessa tutkimuksessa 

Ympäristöoikeudellisessa tutkimuksessa haastattelut ovat yleistyneet varsinkin lainsäädän-

nön kehittämistä tai vaikutuksia tutkivissa selvityksissä. Haastattelujen käyttö on lisäänty-

nyt monitieteisten tutkimusryhmien takia, ja arviointi- ja ohjauskeinotutkimuksessa haas-

tattelut ovatkin nykyään yleisiä. Niitä käytetäänkin usein viranomaispäätösten laadullisen 

ja määrällisen tarkastelun ohella.
25

  

Tutkielmaa varten haastateltiin kuutta suoasiantuntijaa. Haastatteluiden tarkoituksena oli 

saada luonnontieteellisiä näkökulmia siihen, edistääkö säännös soiden uhanalaisten lajien 

ja luontotyyppien tilaa ja suojelua. Haastateltavien määrä oli vähäinen, sillä haastattelua 

käytettiin tutkielmaa täydentävänä metodina ja vastaaminen vaati huomattavaa asiantunte-

                                                 
22

 Näihin selvityksiin kuuluvat Ekroos – Warsta 2012, Pärnänen 2012, Kuusiniemi 2012, Hovila – Kumpula 

– Kokko 2012 ja Koivulehto ym. 2012.  
23

 VNP 30.8.2012, jäljempänä tutkielmassa myös ”valtioneuvoston periaatepäätös”.  
24

 Ks. Määttä 2015, s. 155–156. Ympäristöoikeudellisessa tutkimuksessa esimerkiksi luonnontieteelliset 

inventoinnit ja erilaiset strategiat ovat tyypillisiä soft law -lähteitä.  Soft law -oikeuslähteitä käytetään laajalti. 

Ne toimivat lainopillisten tutkimusten aineistona sekä oikeudellisten ratkaisujen perusteena. Vaikka soft law 

luetaan muodollisesti ei-velvoittaviin oikeuslähteisiin, rinnastuvat ne sallittuina oikeuslähteinä oikeuskirjalli-

suuteen.  
25

 Määttä 2015, s. 44–45. 
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musta soista ja niiden suojelusta sekä ymmärrystä oikeudellisesta sääntelystä.
26

 Haastatte-

lut toteutettiin nimettöminä ja haastateltavat allekirjoittivat haastatteluluvan, jonka mukaan 

haastattelumateriaalia voidaan käyttää maisterintutkielmassa. Tutkielmassa haastateltaviin 

viitataan koodeilla A, B, C, D, E ja F. 

Neljä vastaajista oli koulutukseltaan biologeja ja yksi luonnonmaantieteilijä. Kolme heistä 

oli maisterin tutkinnon suorittamisen lisäksi väitellyt tohtoriksi. Yksi vastaajista oli kerryt-

tänyt asiantuntemuksensa kokonaan työskentelyn kautta. Kaikilla vastaajilla oli kokemusta 

soista yli 20 vuoden ajalta ja pääosin vastaava määrä kokemusta soiden suojelusta. Haasta-

teltavat valittiin suoasiantuntemuksen perusteella ja he työskentelivät tai olivat työskennel-

leet tutkimus-, kartoitus- tai järjestötehtävissä. Vastaajien työnantaja oli tai oli ollut valtio, 

yliopisto tai järjestö.  

Haastattelujen tueksi vastaajille jaettiin YSL 13 §:n säännösteksti, lyhyt kuvaus tutkiel-

massa käytetyistä käsitteistä sekä luonnontilaisuusasteikko, joka on valtioneuvoston soiden 

ja turvemaiden kestävästä ja vastuullisesta käytöstä ja suojelusta antaman periaatepäätök-

sen liite. Tutkielmaa varten haastattelut litteroitiin sana sanalta. Aineiston analysoinnissa 

käytettiin laadullista sisällönanalyysia. Tuomen ja Sarajärven mukaan sisällönanalyysin 

tavoitteena on saada tiivistetty kuvaus tutkitusta ilmiöstä, ja se onkin haastattelun sisällön 

sanallista kuvaamista. Sisällönanalyysillä toteutettuja tutkimuksia voidaan usein arvostella 

siksi, ettei järjestetystä aineistosta ole tehty johtopäätöksiä.
27

 Tässä työssä haastatteluista 

saadusta aineistosta esitetään johtopäätöksiä erityisesti luvuissa 4–6. 

Tutkimuksessa litteroinnin jälkeen aineiston informaatiota tiivistettiin ja siitä muodostettiin 

pelkistettyjä ilmauksia.
28

 Aineistosta etsittiin eroavaisuuksia ja yhtäläisyyksiä
29

, ennen 

kuin siitä muodostettiin johtopäätöksiä. Haastatteluiden aineistoa ja tuloksia tarkasteltaessa 

on syytä huomata, että haastateltavat tuovat esille ne asiat, jotka he katsovat tärkeiksi
30

 tai 

jotka he muistavat sillä hetkellä. Aineistosta ei siis tule tehdä vastakohtaispäätelmiä. 

                                                 
26

 Haastatteluiden suunnittelussa ja haastateltavien valinnassa keskityttiin luonnontieteellisen näkökulman 

löytämiseen. Toinen tapa kerätä tietoa YSL 13 §:n soveltamisesta ja tulkinnasta olisi ollut haastatella aluehal-

lintoviraston työntekijöitä, jotka ratkaisevat turvetuotannon ympäristölupapäätöksiä. Tutkielman suppeuden 

takia tämä näkökulma jätettiin työstä pois. 
27

 Tuomi – Sarajärvi 2009, s. 103 ja 106. 
 

28
 Tuomi ja Sarajärvi (2009, s. 109) kuvaavat vaihetta pelkistämiseksi. 

29
 Tuomi ja Sarajärvi (2009, s. 110) kuvaavat vaihetta ryhmittelyksi. 

30
 Hirsjärvi – Hurme 2009, s. 182.  
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1.4 Aluehallintoviraston päätösten tarkastelu ympäristöoikeudellisessa tutkimuksessa 

Viranomaispäätöksistä käyvät ilmi reaaliset argumentit, jotka voidaan sijoittaa sallittuihin 

oikeuslähteisiin.
31

 Ympäristöoikeudessa reaalisilla argumenteilla on suuri vaikutus tulkin-

taan.
32

 Hallintoviranomaisilta ei kuitenkaan edellytetä yhtä yksityiskohtaisia perusteluita 

kuin tuomioistuimilta
33

, joten myös tutkielmassa aluehallintoviraston ratkaisujen rajatumpi 

perusteluvelvollisuus voi rajoittaa päätöksistä tehtäviä tulkintasuosituksia.   

Viranomaisten käytäntöjä voidaan tutkia laadullisesti tai määrällisesti, mutta useimmiten 

näkökulmat täydentävät toisiaan.
34

 Pelkällä määrälliselläkin tiedolla voi olla asemansa 

sääntelyn toteutumisen kuvaamisessa.
35

 Tässä tutkielmassa aluehallintoviraston (AVI) so-

veltamiskäytäntöä on tutkittu määrällisesti, mutta YSL 13 §:n soveltamisen ja tulkinnan 

kannalta merkittävimpien ratkaisujen perusteluista on poimittu esimerkkejä.   

Tutkielmassa aluehallintoviraston päätökset tarjoavat arvokasta tietoa siitä, kuinka usein ja 

miten YSL 13 §:ää käytännössä sovelletaan ja miten sen soveltamista tai soveltamatta jät-

tämistä on perusteltu. Päätöksillä on suuri merkitys sille, minkälaisia soita turvetuotantoon 

otetaan. Tutkielman yhtenä tavoitteena on kuvata sitä, miten aluehallintovirastot tulkitsevat 

ja soveltavat YSL 13 §:ää. Aluehallintoviraston päätökset ovat tutkielmassa keskeisessä 

asemassa myös siksi, ettei YSL 13 §:n soveltamisesta ole vielä tuomioistuinkäytäntöä 

sääntelyn tuoreuden takia.
36

 YSL 13 §:n soveltamisen lisäksi tutkittiin, millä muilla perus-

teilla ympäristölupahakemuksia oli hylätty, ja minkälainen yhteys YSL 13 §:n ja YSL 49 

§:n välillä on.  

1.5 Tutkielmassa käytetyt aluehallintoviraston päätökset 

Aineistona olivat aluehallintoviraston turvetuotannon ympäristöluvan myöntämistä koske-

vat päätökset, joiden päätöspäivä oli välillä 1.1.2015–1.8.2017. Aineistoon valittiin ainoas-

taan ne päätökset, jotka koskivat 1.9.2014 jälkeen vireille tulleita hakemuksia.
37

  Päätökset 

                                                 
31

 Ks. Määttä 2015, s. 16. Vrt. Nyholm (2016, s. 72–73), jonka mukaan viranomaispäätösten ongelmana voi-

daan pitää sitä, ettei niillä ole oikeuslähdeopillista asemaa.  
32

 Määttä – Soininen 2016, s. 1049.  
33

 Nyholm 2016, s. 72. 
34

 Määttä 2015, s. 43. 
35

 Määttä 2015, s. 44. 
36

 Nyholmin (2016, s. 72–73) mukaan lainopillisen tutkimuksen osana voidaan tutkia viranomaisten ratkaisu-

käytäntöä. Hänen mukaansa viranomaispäätösten tutkimisen ongelmana on, että aineistosta voi tulla liian 

laaja ja tutkimuksesta deskriptiivinen. Toisaalta vallitsevan oikeustilan kuvaamisessa viranomaispäätösten 

käyttäminen voi tuoda parempia tuloksia kuin vain tuomioistuinratkaisujen hyödyntäminen. Lisäksi kuvaa-

minen on systemaattisempaa. 
37

 YSL 527/2014 tuli voimaan 1.9.2014. Vuoden 2014 päätöksissä ei sovellettu uutta YSL:ää, koska niitä 

koskevat hakemukset olivat tulleet vireille ennen 1.9.2014. Aineisto kerättiin osoitteesta 



8 

 

koskivat turvetuotannolle haettua uutta ympäristölupaa, toiminnan muuttamista tai lisäalu-

een ympäristölupaa. Muut turvetuotantoa koskevat päätökset rajattiin aineiston ulkopuolel-

le, sillä niissä YSL 13 §:n soveltaminen ei nouse esille. Aineistossa mukana olivat vain 

päätökset, jotka johtivat ympäristölupahakemuksen hyväksymiseen tai hylkäämiseen. Pe-

ruutettuja tai tutkimatta jätettyjä hakemuksia ei otettu mukaan aineistoon.  

Kokonaisuudessaan aineistoon kuului 77 päätöstä. Vuodelta 2017 aineistona oli 28 alue-

hallintoviraston päätöstä, vuodelta 2016 40 päätöstä ja vuodelta 2015 yhdeksän päätöstä. 

Vuoden 2015 aineisto on pieni, sillä aluehallintovirastojen turvetuotannon ympäristölupaa 

koskevista päätöksistä suurin osa koski hakemuksia, jotka olivat tulleet vireille ennen 

1.9.2014 ja joihin siis sovellettiin vanhaa ympäristönsuojelulakia (YSL 86/2000).  

Aineisto kuvastaa YSL 13 §:n soveltamisen tilaa hyvin, sillä siinä ovat mukana kaikki ra-

jausta vastaavat päätökset, joissa säännöstä on voitu soveltaa. Aineistosta saattaa puuttua 

aluehallintoviraston päätöksiä, mikäli kaikki ratkaisut eivät olleet saatavilla tietopalvelussa. 

Lisäksi on mahdollista, että jokin ratkaisu on jäänyt pois aineistosta ratkaisujen mekaani-

sen tarkastelun vuoksi. Tämä on kuitenkin hyvin epätodennäköistä useiden tarkastusten 

takia. Aineistoa tarkasteltaessa tulee ottaa huomioon, että osa ratkaisuista voi myös muut-

tua Vaasan hallinto-oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden käsittelyssä. 

1.6 Tutkielmassa käytetyt käsitteet  

1.6.1 Suot ja turvemaat 

Suolla tarkoitetaan tässä tutkielmassa hallituksen esityksen ja valtioneuvoston periaatepää-

töksen mukaista suokäsitettä, joka poikkeaa jonkin verran biologisesta suonmääritelmästä. 

Biologisen suonmääritelmän mukaan suot ovat kasvupaikkoja, joilla on rahkasammalten 

vallitsema, turvetta tuottava kasviyhdyskunta. Ojituksen seurauksena alue ei enää täytä 

biologista suonmääritelmää.
38

 Luonnontilaisia ja ojitettuja soita voidaan nimittää turve-

maiksi.
39

 Ojituksen seurauksena suon vesitalous ja turpeenmuodostus muuttuvat, ja suo-

tyyppien uhanalaisuusarvioinnissa ojitetut turvemaat onkin luettu suotyypin pinta-alan 

poistumaksi.
40

 Hallituksen esityksen ja valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti myös 

                                                                                                                                                    
https://tietopalvelu.ahtp.fi/Lupa/ rajauksella ”vesi- ja ympäristölupa-asiat, joista on annettu päätös” ja ha-

kusanalla ”turve”.  
38

 Laine ym. 2012, s. 9 ja 16. 
39

 Kaakinen ym. 2008, s. 77.  
40

 Kaakinen ym. 2008, s. 77. 
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periaatepäätöksen luonnontilaisuusluokkiin 0–2 kuuluvista turvemaista puhutaan tässä tut-

kielmassa soina siitä huolimatta, että niiden vesitalous ja kasvillisuus ovat muuttuneet.  

1.6.2 Suojelu  

Suojelulla voidaan tarkoittaa tavoitetta säilyttää alkuperäisten ja vakiintuneiden lajien kan-

toja elinvoimaisina.
41

 Tässä tutkielmassa käsitteellä tarkoitetaan yleistä pyrkimystä säilyt-

tää luonnonarvoja sekä ylläpitää ja parantaa niiden tilaa. Selvyyden vuoksi tutkielmassa 

puhutaan soiden luonnonarvojen ja uhanalaisten lajien ja luontotyyppien tilan ja suojelun 

edistämisestä, sillä usein käsitteellä ”suojelu” viitataan ainoastaan luonnonsuojelualueiden 

perustamiseen. Tässä tutkielmassa suojelu ei siis toimi ainoastaan suojelualueiden perus-

tamisen tai muunkaan lakisääteisen suojelun synonyyminä, vaan sen merkitys on laajempi.  

1.6.3 Luonnonarvo  

Työssä käytetään ja tarkastellaan luonnonarvon käsitettä, joka esiintyy YSL 13 §:ssä. Hal-

lituksen esityksen mukaan luonnonarvolla tarkoitettaisiin uhanalaisia lajeja ja luontotyyp-

pejä.
42

 Luonnonarvon käsitteellä ei ole vakiintunutta luonnontieteellistä tai oikeudellista 

määritelmää, ja siksi käsitteen erilaisia tulkintoja tarkastellaan alla. Lisäksi kirjallisuudessa 

esiintyy usein muotoilu ”luontoarvo”. Pärnäsen
43

 tavoin tässä työssä muotoiluja pidetään 

toistensa synonyymeinä, vaikka tutkielmassa pitäydytään seuraamaan säädöksessä käytet-

tyä muotoilua.  

Yleisesti luonnonarvojen suojelulla voidaan tarkoittaa esimerkiksi sitä, että jotakin erityis-

tä, harvinaista luonnon ominaisuutta suojellaan. Suojeltava kohde voi olla tietyn elinympä-

ristön eli luontotyypin muodostava kokonaisuus tai yksittäinen laji. Olennaista on, että 

kohde koetaan erityisen säilyttämisen arvoiseksi.
44

  

Koivulehto ym. korostavat, että luonnonarvojen turvaamisen taustalla ovat Suomen kan-

sainväliset velvoitteet. Keskeisimpiä ovat YK:n Biologista monimuotoisuutta koskeva 

yleissopimus
45

 ja EU:n ympäristölainsäädännöstä muun muassa luontodirektiivi
46

, lintudi-

rektiivi
47

 ja vesipolitiikan puitedirektiivi
48

. Suomi on sitoutunut suojelemaan luonnonar-

                                                 
41

 Ympäristöministeriö – Lajien suojelu. 

http://www.ym.fi/fi-FI/Luonto/Luonnon_monimuotoisuus/Lajien_suojelu (tark. 15.8.2017). 
42

 HE 214/2013 vp, s. 92. 
43

 Pärnänen 2012, s. 10. 
44

 Ekroos – Warsta 2012, s. 19. 
45

 Biologista monimuotoisuutta koskeva yleissopimus (Convention on Biological Diversity, CBD), Rio de 

Janeiro 5.6.1992. 
46

 Neuvoston direktiivi 92/43/ETY luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta.  
47

 Neuvoston direktiivi 79/409/ETY luonnonvaraisten lintujen suojelusta. 
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voina uhanalaista ja harvinaista luontoa, mutta myös ekosysteemipalveluja ja maisemaa. 

Ekosysteemipalveluiden ja luonnon monimuotoisuuden turvaaminen edellyttää kytkeyty-

neisyyden edistämistä, sillä niiden heikkenemisen syynä ovat usein maisemarakenteen 

muutokset, jotka maankäyttö on aiheuttanut.
49

 Suomessa kytkeytyneisyydestä ei ole tehty 

järjestelmällistä seurantaa, vaan sitä on ainoastaan käsitelty luontotyyppien ja lajien uhan-

alaisuustarkastelujen yhteydessä. Myöskään ekosysteemipalveluita ei ole arvioitu kattavas-

ti, mutta monimuotoisuusarvioiden perusteella niihin tiedetään kohdistuvan paineita.
50

  

Suomen ympäristökeskuksen järjestämissä asiantuntijahaastatteluissa suojelunarvoisina 

luonnonarvoina tuotiin esiin muun muassa uhanalaiset lajit ja luontotyypit ja luontokoko-

naisuudet, jotka ovat tärkeitä monimuotoisuuden kannalta. Lailla turvatut arvot mainittiin 

myös usein. Osa haastateltavista piti tärkeänä sitä, että uhanalaisia luontotyyppejä suojel-

taisiin osana maankäytön suunnittelua. Lisäksi esille tuotiin Etelä-Suomen suoluonnon 

suojelutarve, luonnonarvojen turvaaminen suojelualueiden ulkopuolella ja luonnonsuojelu-

lain suojelun piiriin kuulumattomien uhanalaisten lajien ja luontotyyppien suojelu. Moni-

muotoisuutta ei pidetty turvattuna.
51

 Suomi ei olekaan onnistunut elinympäristöjen yhte-

näisyyden ja monimuotoisuuden suojelussa määrällisesti eikä laadullisesti.
52

 

1.6.4 Soiden erityiset luonnonarvot 

Ympäristöministeriön mukaan soiden erityisillä luonnonarvoilla tarkoitetaan sellaisia lajeja 

ja luontotyyppejä sekä ekologisia ja geologisia luonnonolosuhteita, jotka ovat olennaisia 

suoluonnon monimuotoisuuden, ekosysteemipalveluiden ja ekologisen kytkeytyneisyyden 

säilymisen kannalta.
 53

 Käsite on siis laajempi kuin YSL 13 §:n luonnonarvon käsite. Eri-

tyiset luonnonarvot on tarkoitus ottaa huomioon esimerkiksi soita koskevassa maankäytön 

suunnittelussa.
54

  

                                                                                                                                                    
48

 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/60/EY yhteisön vesipolitiikan puitteista.  
49

 Koivulehto ym. 2012, s. 13. 
50

 Koivulehto ym. 2012, s. 14. 
51

 Koivulehto ym. 2012, s. 19. 
52

 Koivulehto ym. 2012, s. 14. 
53

 Ympäristöministeriö 2015, s. 73 (liite V).  
54

 Ympäristöministeriö 2015, s. 73 (liite V).  
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2. Soiden luonnonarvojen suojelu 

2.1 Suoluonnon uhanalaistuminen ja suojelu 

Suomen alkuperäinen suoala on ollut yli 10 miljoonaa hehtaaria. Nyt yli puolet alasta on 

ojitettu. Soiden luontotyyppien uhanalaistuminen on ollut voimakasta erityisesti Etelä-

Suomessa.
55

 Etelä-Suomessa ojittamatta on vähemmän kuin neljäsosa alkuperäisestä suo-

pinta-alasta
56

 ja noin 80 % arvioiduista luontotyyppiyhdistelmistä on uhanalaisia.
57

 Erityi-

sesti monet rehevät, puustoiset suot on ojitettu metsätalous- tai viljelykäyttöön.
58

 Soiden 

suojelu painottuu karuille avosoille ja Pohjois-Suomeen, suojellut suot kattavat noin 13 % 

maan soiden yhteispinta-alasta.
59

 Soiden käyttöä ei ole suunniteltu kokonaisvaltaisesti, sillä 

suuren osaan soista ei kuitenkaan ole kohdistunut käyttöpaineita.
60

  

Soiden uhanalaistumisen merkittävin syy on ollut soiden ojittaminen metsämaaksi. Soiden 

ojitus heikentää suoyhdistymien laatua ja vähentää soiden määrää. Myös pellonraivaus on 

ollut merkittävä tekijä erityisesti Etelä-Suomessa. Uhanalaistumiseen ovat vaikuttaneet 

myös rakentaminen (esimerkiksi tieverkot) ja vesirakentaminen.
61

 Metsälaki
62

, valtakun-

nalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT)
63

, metsänhoitosuositukset, vesi- ja ympäristönsuo-

jelulainsäädäntö sekä uudisojitusten lopettaminen ovat edistäneet suoluonnon suojelua.
64

 

Toisaalta ilmastonmuutos uhkaa joidenkin suotyyppien säilymistä ja turpeenoton määrän 

kasvattamiselle on paineita.
65

  

                                                 
55

 Ympäristöministeriö 2011, s. 16. 
56

 Alanen – Aapala (toim.) 2015, s. 9 
57

 Kaakinen ym. 2008, s. 85 ja 89. 
58

 Kaakinen ym. 2008, s. 84. 
59

 Alanen – Aapala (toim.) 2015, s. 9 
60

 Kaakinen ym. 2008, s. 84. 
61

 Kaakinen ym. 2008, s. 91. 
62

 Metsälain 3 luvussa säädetään metsien monimuotoisuuden turvaamisesta. Metsälain 10 §:ssä 

(20.12.2013/1085) määritellään erityisen tärkeät elinympäristöt, jotka ovat luonnontilaisia tai luonnontilaisen 

kaltaisia kohteita, jotka erottuvat ympäröivästä metsäluonnosta selvästi. Erityisen tärkeisiin elinympäristöihin 

kuuluu useita suoelinympäristöjä, joiden yhteinen piirre on luonnontilainen tai luonnontilaisen kaltainen 

vesitalous. Metsälain 10 §:n elinympäristöjä koskee pienialaisuuden vaatimus. 10 a §:n (20.12.2013/1085) 

mukaan erityisen tärkeissä elinympäristöissä ei saa tehdä uudistushakkuuta, metsätietä, kasvupaikalle omi-

naista kasvillisuutta vahingoittavaa maanpinnan käsittelyä, ojitusta, purojen ja norojen perkausta eikä käyttää 

kemiallisia torjunta-aineita.  
63

 Valtioneuvoston päätös valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista annettiin 30.11.2000. Päätöksellä 

13.11.2008 tarkastettiin osioita aiemmasta päätöksestä. Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaan 

suojelu- ja turvetuotantotarpeet on sovitettava yhteen maakuntakaavoituksessa. Tavoitteena on ohjata turve-

tuotanto luonnontilansa menettäneille soille. Turvehankkeita suunniteltaessa on otettava huomioon suoluon-

non monimuotoisuuden säilyttäminen ja muut ympäristönäkökohdat sekä taloudellisuus. Turpeenottohank-

keiden vaikutuksia tulee tarkastella valuma-aluekohtaisesti. (Valtioneuvoston päätös valtakunnallisten aluei-

denkäyttötavoitteiden tarkistamisesta 2008, s. 13). 
64

 Kaakinen ym. 2008, s. 91. 
65

 Kaakinen ym. 2008, s. 91. 
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Ympäristöministeriön mukaan turpeenotto on nykyään luonnontilaisten soiden vakavimpia 

uhkia. Suoluonnon tilan parantaminen edellyttää suunnitelmallista turvemaiden käytön 

ohjausta. Maankäyttö tulisi saada ohjattua pois ojittamattomilta soilta, joten turpeenoton 

sijaintipaikkojen valinnalla on suuri merkitys suojelulle.
66

 Soita säännellään puutteellisesti 

verrattuna metsiin ja vesiin, vaikka kaikki kolme ovat merkittäviä luontoympäristötyyppe-

jä.
67

 Rehevien suoluontotyyppien lisäksi myös monet karut suoluontotyypit sekä laajat 

suokokonaisuudet eli suoyhdistymät ovat vähentyneet.
68

 Varsinkin eri luontotyyppien 

muodostamien suoyhdistymien säilyttäminen on tärkeää.
69

 

Ennen 1950-lukua turpeenotolla ei ollut merkittäviä vaikutuksia suoluontoon, sillä turvetta 

nostettiin lähinnä kotitarvekäyttöön. 1970-luvun energiakriisi johti teolliseen turpeenot-

toon. Suurimmat paineet kohdistuvat laajoihin, paksuturpeisiin soihin. Yli 90 % turpeesta 

käytetään energian tuottamiseen, minkä lisäksi turvetta nostetaan ympäristö- ja kasvutur-

peeksi.
70

 Turpeenottoon on käytetty noin 110 000 ha suota.
71

 Turpeenotto uhkaa suoluon-

toa, ellei turpeenottohankkeita suunnata luonnontilansa jo menettäneille soille. Lisäksi tur-

peenoton vaikutuksia sitä ympäröiville alueille tulisi ehkäistä. Uhka on erityisen suuri sel-

laisilla ojittamattomilla suonosilla, jotka kuuluvat laajoihin suoalueisiin.
72

 Turpeenoton 

vaikutukset suoluonnolle riippuvatkin siitä, kuinka hyvin tuotantoa keskitetään jo ojitetuil-

le soille ja miten vaikutuksia ympäröiviin suoalueisiin ehkäistään.
73

 

Suurin osa lailla suojelluista soista sijaitsee Natura 2000 -alueilla, jolloin niiden suojelu 

toteutetaan luonnonsuojelulain nojalla. Suojelua toteutetaan myös metsälain ja vesilain 

nojalla. Suojeltuja soita on lisäksi kansallis- ja luonnonpuistoissa ja erämaa-alueilla.
74

 Osa 

soista on suojeltu soidensuojelun perusohjelmilla, jotka ovat valmistuneet vuosina 1979 ja 

1981.
75

 Soiden lakisääteisessä suojelussa on kuitenkin runsaasti puutteita. Etelä-Suomessa 

suojellut suoalueet ovat tyypillisesti pieniä ja niiden tila on heikentynyt. Lisäksi erilaisia 

                                                 
66

 Ympäristöministeriö 2011, s. 16. 
67

 Ympäristöministeriö 2011, s. 28. 
68

 Ympäristöministeriö 2011, s. 16. 
69

 Ympäristöministeriö 2011, s. 32. 
70

 Kaakinen ym. 2008, s. 95–96. 
71

 Alanen – Aapala (toim.) 2015, s. 21. 
72

 Kaakinen ym. 2008, s. 96. 
73

 Alanen – Aapala (toim.) 2015, s. 22. 
74

 Kaakinen ym. 2008, s. 99. 
75

 Ympäristöministeriö – Soidensuojeluohjelma. http://www.ym.fi/soidensuojeluohjelma (tark. 15.8.2017). 
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suotyyppejä ei ole suojeltu tasapuolisesti, vaan niiden välillä on suuria eroja. Toiminta suo-

jelualueiden ulkopuolella vaikuttaa usein myös suojeltujen kohteiden vesitalouteen.
76

 

Erityisen tärkeää olisi suojella laajoja hydrologisia suokokonaisuuksia ja -yhdistymiä. Var-

sinkin Etelä-Suomessa päämääränä tulisi olla toimivan suoverkoston suojelu, sillä Etelä-

Suomessa uhanalaisia tai silmälläpidettäviä ovat lähes kaikki suotyypit ja soiden luonto-

tyyppiyhdistelmät. Suojelualueverkostoa tulee parantaa ja suojelualueiden ulkopuolisia 

vaikutuksia ehkäistä ja hankkeet tulee keskittää luonnontilansa menettäneille soille. Soiden 

ja turvemaiden suojelua ja kestävää käyttöä ohjaava kansallinen suo-ohjelma edistäisi suo-

jelua.
77

 

Luonnontilaiset suot tarjoavat ekosysteemipalveluja. Ne esimerkiksi säätelevät ilmastoa 

sitomalla hiiltä turpeeseen, pidättävät tulvavesiä, puhdistavat vettä ja tarjoavat ulkoilu- ja 

virkistysmahdollisuuksia.
78

 Soita ojitettaessa niiden sisältämät hiilivarastot pienenevät ja 

maaperästä syntyvien päästöjen määrä kasvaa.
79

 Soiden tuottamien palveluiden taloudellis-

ta arvoa on vaikea mitata, vaikka niiden heikentyminen aiheuttaa yhteiskunnalle kustan-

nuksia.
80

  

2.2 Suoluontoa uhkaavat tekijät haastateltavien mukaan 

Maisterintutkielmaa varten tehdyissä haastatteluissa kartoitettiin YSL 13 §:n tulkinnan 

lisäksi sitä, minkälaiset tekijät heikentävät suolajien ja luontotyyppien suojelua.
81

 Kaikki 

vastaajat pitivät turpeenottoa sekä metsätaloutta merkittävinä tekijöinä. Metsätalouden 

ongelmina mainittiin ojitukset, kunnostusojitukset, raskailla metsäkoneilla ajaminen, hak-

kuut ja mätästys. C ja D korostivat, että ojittamattomiakin soita hakataan. C:n mukaan 

hakkuita tehdään esimerkiksi korvissa ja puustoisilla rämeillä. Haastateltavista B mainitsi, 

että metsätalous on merkittävin heikentävä tekijä runsaspuustoisilla soilla ja turvetuotanto 

paksuturpeisilla, nevavaltaisilla soilla.  

Haastateltavista C, D, E ja F mainitsivat heikentäväksi tekijäksi myös pellonraivauksen. 

Lisäksi A ja B puhuivat yleisesti ottaen maankäytön muutoksista ja niiden haitallisista vai-

kutuksista suoluonnolle. D toi esille, että turpeenoton ohella pellonraivaus on suon koko-

                                                 
76

 Kaakinen ym. 2008, s. 99. 
77

 Kaakinen ym. 2008, s. 101. 
78

 Koivulehto ym. 2012, s. 14. 
79

 VNP 30.8.2012, s. 8. 
80

 VNP 30.8.2012, s. 14. 
81

 Suojelulla tarkoitettiin suoluonnon tilaa ja säilymistä (ks. luku 1.6.2), mitä selvennettiin vastaajille haastat-

telutilanteessa. Kysymyksen asettelussa käsitteeksi olisi paremmin sopinut tila, ei suojelu, sillä osa vastaajista 

katsoi suojelun tarkoittavan lakisääteistä suojelua.  
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naan hävittävä maankäyttömuoto. Hänen mukaan pellonraivaus on ollut kasvussa, vaikka 

sen määrä oli jonkin aikaa vähäinen. E ja F pitivät pellonraivausta merkittävimpänä hei-

kentävänä tekijänä metsätalouden ja turvetuotannon jälkeen. F toi esille, että Suomessa on 

viime vuosina otettu lähes 10 000 hehtaaria maatalouskäyttöön vuosittain. Hänen mukaan-

sa pellonraivauksen lisääntyminen johtuu osittain EU:n nitraattidirektiivistä, jonka takia 

naudan ja sian kasvattajilla tulee olla tietty pinta-ala peltoa lietelannan levittämistä varten. 

Metsätalouden, turvetuotannon, pellonraivauksen ja muun maankäytön lisäksi suolajien ja 

luontotyyppien tilaa ja suojelua heikentävinä tekijöinä mainittiin ilmastonmuutos, kytkey-

tyneisyyden heikkeneminen ja vesitalouden muutokset yleisesti. Haastatteluiden perusteel-

la voidaankin päätellä, että suoluontoa uhkaavia tekijöitä on nykyäänkin useita. Haastatte-

lut antavat tukea sille, että turpeenotto on yksi suoluontoa eniten uhkaavista tekijöistä ja 

että sen ohella merkitystä on erityisesti metsätaloudella ja pellonraivauksella.
82

 Maisterin-

tutkielmassa keskitytään kuitenkin pääasiassa YSL 13 §:n tulkintaan, ja siksi työssä pohdi-

taan keinoja puuttua muihin soita uhkaaviin maankäyttömuotoihin tai tekijöihin vain sup-

peasti luvussa 6. 

2.3 Uhanalaisuus  

Suot ovat tärkeä elinympäristö useille uhanalaisille lajeille. Suomen lajien uhanalaisuus on 

arvioitu vuoden 2010 Punaisessa kirjassa.
83

  Arvioinnissa noudatetaan Kansainvälisen 

luonnonsuojeluliiton uhanalaisuusluokittelua, jonka avulla arvioidaan häviämisvaarassa 

olevien lajien uhanalaisuutta.
84

 Uhanalaisuusluokat kuvaavat sukupuuttoriskiä eli sitä, mi-

ten todennäköisesti laji häviää tietyn ajanjakson kuluessa. Lajin häviäminen on sitä toden-

näköisempää, mitä korkeampaan uhanalaisuusluokkaan se sijoittuu.
85

 

Vuoden 2010 arvioinnissa lajit jaotellaan valtakunnallisesti hävinneisiin (RE), äärimmäi-

sen uhanalaisiin (CR), erittäin uhanalaisiin (EN), vaarantuneisiin (VU), silmälläpidettäviin 

(NT) ja puutteellisesti tunnettuihin (DD). Äärimmäisen uhanalaiset, erittäin uhanalaiset ja 

vaarantuneet lajit ovat uhanalaisia. Lajin häviämisriskiä ei ole arvioitu, jos se sijoittuu 

luokkaan puutteellisesti tunnetut. Vaikka puutteellisesti tunnetut lajit eivät ole uhanalaisia, 

                                                 
82

 Ks. myös Tanninen – Heikkinen – von Weissemberg (toim.) 2017, s. 13. Pellonraivaus on edelleen uhka 

suoluonnolle. Vrt. Kaakinen ym. 2008, s. 91. Pellonraivaus ei ole tulevaisuuden uhkana erityisen merkittävä. 
83

 Lintujen (Tiainen ym. 2016) ja nisäkkäiden (Liukko ym. 2016) uhanalaisuusarvioinnit on uusittu vuonna 

2015. Luontotyyppien uhanalaisuusarviointi julkaistiin vuonna 2008. Seuraavan kaikkien lajien uhanalaisuu-

den arvioinnin on tarkoitus valmistua vuonna 2019. Ks. Ympäristö.fi – Uhanalaiset lajit. 

http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Lajit/Uhanalaiset_lajit (tark. 15.8.2017).  
84

 IUCN Red List Categories and Criteria. Version 3.1. Second edition. IUCN 2012. 
85

 Rassi ym. 2010, s. 18–21.  
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tulee niitä käsitellä samalla tavoin niin kauan kuin niiden häviämisriskiä ei ole pystytty 

arvioimaan. Myöskään silmällä pidettävät lajit eivät täytä uhanalaisuuden kriteereitä, mutta 

ehtojen täyttyminen lähitulevaisuudessa on todennäköistä.
86

 Aluekohtaisessa arvioinnissa 

valtakunnallisen luokan lisänä käytetään luokkia hävinnyt (RE) ja uhanalainen (RT). Alue-

kohtainen arviointi koskee vain osaa eliöryhmistä.
87

 

Vuoden 2010 arvion mukaan uhanalaistuminen on kiihtynyt paitsi soilla, myös erityisesti 

kalliolla ja tuntureilla sekä vesissä ja rannoilla.
88

  Ojitus ja turpeenotto kuuluvat merkittä-

vimpiin uhanalaistumisen syihin.
89

 Uhanalaisilla lajeilla ne ovat seitsemänneksi merkittä-

vin syy uhanalaistumiseen ja silmälläpidettävillä lajeilla neljänneksi merkittävin.
90

 Vuoden 

2010 Punaisen kirjan mukaan suot olivat ensisijainen elinympäristö 4,5 %:lle punaisen 

listan lajeista eli 223 lajille.
91

 

2.4 Luonnonarvojen suojelu kansallisessa lainsäädännössä 

Luonnonarvon käsitettä käytetään esimerkiksi luonnonsuojelulaissa. Luonnonarvon käsite 

pohjautuu lain tavoitteisiin, joita ovat muun muassa luonnon monimuotoisuuden ylläpitä-

mien sekä luonnonvarojen kestävän käytön tukeminen.
92

  Luonnonsuojelulain taustalla 

olevassa hallituksen esityksessä ei määritellä käsitettä tarkasti.
93

 Natura 2000 -verkoston 

suojelun yhteydessä luonnonarvolla tarkoitetaan lajien elinympäristön ja luontotyyppien 

muodostamaa kokonaisuutta.
94

 Luonnonsuojelulainsäädännössä arvokasta luonnonarvoa 

määrittävät Ekroosin ja Warstan mukaan esimerkiksi sellaiset piirteet kuten erikoisuus, 

tyypillisyys, uhanalaisuus tai jonkinlainen erityisyys. Tieto ja arvottaminen ovat piirteiden 

edellytyksenä.
95

  

LSL 7 §:n mukaan valtakunnallisesti merkittävien luonnonarvojen turvaamiseksi voidaan 

laatia luonnonsuojeluohjelmia, joilla alueita varataan luonnonsuojelutarkoituksiin. Kysei-

sissä säännöksissä luonnonarvoista puhutaan laajemmassa merkityksessä
96

, ja luonnonsuo-

jelulain luonnonarvo -käsite poikkeaa siis ympäristönsuojelulain hallituksen esityksessä 
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 Rassi ym. 2010, s. 18–21.  
87

 Rassi ym. 2010, s. 26. 
88

 Rassi ym. 2010, s. 12. 
89

 Rassi ym. 2010, s. 49. 
90

 Rassi ym. 2010, s. 50. 
91

 Rassi ym. 2010, s. 70. 
92

 Ekroos – Warsta 2012, s. 21. 
93

 HE 79/1996 vp. 
94

 Ekroos – Warsta 2012, s. 23. 
95

 Ekroos – Warsta 2012, s. 23. 
96

 Airaksinen 2015, s. 59.  



16 

 

mainitusta rajauksesta, jonka mukaan käsitteellä tarkoitetaan vain uhanalaisia lajeja ja 

luontotyyppejä
97

. 

Luonnonarvon käsitettä käytetään myös esimerkiksi maankäyttö- ja rakennuslain 

(132/1999) 5 §:ssä, jonka mukaan alueiden käytön suunnittelun tavoitteisiin kuuluu luon-

non monimuotoisuuden ja muiden luonnonarvojen säilymisen edistäminen. Samoin luon-

nonarvot mainitaan esimerkiksi maakuntakaavan ja yleiskaavan sisältövaatimuksissa.
98

  

Luontotyyppejä suojellaan esimerkiksi vesilain, luonnonsuojelulain ja metsälain erityis-

säännöksillä, mutta niiden vaikutus suoluontotyyppien säilymiselle on pieni. Luonnonsuo-

jelulain 4 luvussa säädetään tiettyjen luontotyyppien suojelusta. Suoluontotyypeistä sään-

nöksen suojelun piiriin kuuluvat vain tervaleppäkorvet. Vesilain 2 luvun 11 §:ssä kielletään 

muutamien pienten, luonnontilaisten vesistöjen luonnontilan vaarantaminen. Kiellosta voi-

daan tosin poiketa, jos kyseessä olevan vesiluontotyypin suojelutavoitteet eivät huomatta-

vasti vaarannu. Lisäksi metsälain 3 luvun 10 §:n mukaan metsiä tulee hoitaa ja käyttää 

säilyttäen tärkeät elinympäristöt. Säännöksessä suojataan useita suoelinympäristöjä, mutta 

sen vaikutusta rajoittaa erityisesti se, että metsälakia sovelletaan vain metsän hoitamiseen 

ja käyttämiseen metsätalousmaaksi luettavilla alueilla (ML 2 §). 

3. Turvetuotanto, luonnonarvot ja ympäristönsuojelulaki 

3.1 Valtioneuvoston periaatepäätös ja soidensuojelun täydennysohjelma 

Turvetuotannon sijoittamisen, soiden suojelun ja YSL 13 §:n säätämisen kannalta merkit-

tävä poliittinen päätös oli soita ja turvemaita koskevan valtioneuvoston periaatepäätöksen 

antaminen.
99

 Valtioneuvosto antoi periaatepäätöksen soiden ja turvemaiden kestävästä ja 

vastuullisesta käytöstä ja suojelusta 30.8.2012 maa- ja metsätalousministeriö esityksestä.
100

 

Periaatepäätös on osaltaan YSL 13 §:n taustalla, sillä uudella säännöksellä toteutetaan pe-

riaatepäätöksen tavoitteita.
101
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 HE 214/2013 vp, s. 92. 
98

 MRL (132/1999) 28 § ja 39 §. 
99

 Periaatepäätökset ovat valmistelevia päätöksiä, joilla annetaan asioiden valmisteluun ohjeita ja suuntavii-

voja. http://valtioneuvosto.fi/paatokset/periaatepaatokset (tark. 15.8.2017).  
100

 Ehdotus soiden ja turvemaiden kestävän ja vastuullisen käytön ja suojelun kansalliseksi strategiaksi jul-

kaistiin 16.2.2011. Suo- ja turvemaastrategiaa suunnitelleen työryhmän tehtävänä oli muun muassa ottaa 

huomioon kansainväliset linjaukset ja lyhyen ja pitkän tähtäimen tarpeet. Työryhmän toimikausi oli alun 

perin 10.2.2009–30.9.2010. Toimikautta jatkettiin 31.1.2011 asti. Strategiassa linjataan muun muassa, että 

suoluontoa muuttavaa toimintaa kohdennetaan luonnontilansa menettäneille soille.  
101

 HE 214/2013 vp, s. 62. 
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Periaatepäätöksellä on tarkoitus edistää soiden ja turvemaiden kestävää käyttöä ja suojelua. 

Tavoitteet pyritään saavuttamaan ohjaamalla soiden luontoa muuttavaa toimintaa sellaisille 

soille ja turvemaille, joiden luonnontila on jo merkittävästi muuttunut. Periaatepäätöksellä 

ohjataan samalla myös lainsäädännön valmistelua ja pyritään edistämään monimuotoisuut-

ta ja ekosysteemipalveluiden turvaamista sekä vesistövaikutusten vähenemistä.
102

 Periaate-

päätöksen mukaan ympäristönsuojelulain uudistamisen yhteydessä oli tarkoitus arvioida eri 

vaihtoehtoja, joilla soiden ja turvemaiden luonnonarvoja voidaan suojella.
103

  

Periaatepäätöksellä otettiin käyttöön soiden ja turvemaiden luonnontilaisuusasteikko, joka 

yhdessä siihen liittyvien käyttösuositusten kanssa ohjaa soiden ja turvemaiden käytön koh-

dentamista.
104

 Hallituksen esityksen mukaan soiden ja turvemaiden maankäyttö kohdenne-

taan periaatepäätöksen mukaisesti käyttäen apuna luonnontilaisuusasteikkoa ja sen käyt-

tösuosituksia.
105

 Asteikkoa käytetään maankäytön suunnittelussa maakuntakaavatasolla
106

, 

ja se onkin ennen kaikkea väline valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaiseen 

maankäytön suunnitteluun.
107

 Toisaalta sitä voidaan hyödyntää myös soiden suojelun edis-

tämisessä.
108

 

Luonnontilaisuusasteikko kuvaa sitä, kuinka luonnontilainen suo on kyseessä. Mittapuina 

käytetään soiden ojitusta, kasvillisuutta ja vedenpinnan muutoksia.
109

 Luonnontilaisuus-

luokan lisäsi maankäytön suunnittelussa otetaan huomioon soiden ojitustilanne seutukun-

nittain. Nämä kaksi muodostavat yhdessä soiden yleisen luonnonarvon. Asteikon lisäksi 

periaatepäätöksessä annetaan yleissuositus luonnontilaa muuttavan käytön ja turvetuotan-

non kohdentamisesta. Tarkoituksena on, ettei käyttöä kohdisteta luokkien 5 ja 4 luonnonti-

laisille soille. Luokkien 3 ja 2 soille voidaan kohdistaa käyttöä riippuen muun muassa soi-

den luonnonarvoista. Turvetuotanto ja muu käyttö pyritään kohdentamaan luonnontilansa 

menettäneille luokkien 1 ja 0 soille.
110
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103
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104
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105
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Valtioneuvoston periaatepäätös oli taustalla, kun ympäristöministeriö asetti 4.9.2012 työ-

ryhmän valmistelemaan soidensuojelun täydennysohjelmaa. Työryhmän alkuperäinen ta-

voite oli ”valmistella luonnonsuojelulain mukainen luonnonsuojeluohjelma soidensuojelun 

täydentämiseksi vuoden 2014 loppuun mennessä”.
111

 Syksyllä 2014 soidensuojelun täy-

dennysohjelman valmistelu pysäytettiin ja tarkoituksena oli selvittää vapaaehtoisuuteen 

perustuvan suojelun mahdollisuuksia.
112

 Lakisääteisen luonnonsuojeluohjelman valmiste-

lusta luovuttiin, ja työryhmän jatkokaudella 2015 sen tehtäväksi asetettiin suunnitella eh-

dotus suoalueista, jotka täydentävät nykyistä suojelualueverkkoa parhaiten ja ovat valta-

kunnallisesti arvokkaimpia, sekä selvittää näiden suoalueiden suojelun vaihtoehtoisia to-

teutuskeinoja.
113

 Työryhmä luovutti esityksensä 4.11.2015 ja ympäristöministeriö lähetti 

sen lausuntokierrokselle loppuvuodesta 2015.
114

 

3.2 Luonnonarvojen suojelu sääntelyn muutosta edeltävässä ympäristönsuojelulaissa 

ja oikeuskäytännössä  

Ympäristönsuojelulaki on perinteisesti koskenut ympäristön pilaantumista aiheuttavaa toi-

mintaa. Ympäristönsuojelulla tarkoitetaan laissa pilaantumisen ehkäisemistä, johon ei kuu-

lu luonnonsuojelu. Ympäristönsuojelun käsitteellä onkin laissa yleiskieltä suppeampi mer-

kitys.
115

  Vanhan YSL 3 §:n mukaan ympäristön pilaantumisella tarkoitetaan ihmisen toi-

minnasta johtuvaa aineen, energian, melun, tärinän, säteilyn, valon, lämmön tai hajun pääs-

tämistä tai jättämistä ympäristöön niin, että sen seurauksena aiheutuu haittaa ympäristölle.  

Luonnonarvot tulivat vanhan ympäristönsuojelulain mukaan suojeltaviksi vain silloin, kun 

niiden vaarantuminen johtui päästöistä.
116

 Lupaharkintaan ei kuulunut intressivertailua, 

vaan kysy oli nimenomaan päästöperäisten vaikutusten torjumisesta.
117

 Vanhaa laki edeltä-

neen hallituksen esityksen mukaan ympäristön rakenteellisen pilaantumisen oli tarkoitus 

jäädä lain soveltamisalan ulkopuolelle.
118

 Luonnonarvoja ei huomioitu lupaharkinnassa 
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muutoin kuin silloin, kun kyse oli luonnonsuojelulaissa erityisesti suojelluista luonnonar-

voista.
119

 

Lainsäädännön uudistamistarpeen taustalla oli muun muassa se, ettei ympäristönsuojelula-

ki mahdollistanut luonnonarvojen huomioon ottamista.
120

 Ongelma koski lähinnä turvetuo-

tantoa, koska se ei tyypillisesti edellytä kaavavarausta tai erillistä hankelupaa.
121

 Ympäris-

tönsuojelulain soveltamisalan rajaus pilaantumista aiheuttavaan toimintaan käy selvästi 

ilmi myös korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisukäytännöstä, joka on ollut vakiintunut-

ta.
122

 Esimerkkeinä käytännöstä ovat muun muassa tapaukset KHO:2005:27, KHO:2006:7 

ja KHO:2010:32.
123

 

Tapauksessa KHO:2005:27 korkein hallinto-oikeus katsoi, ettei turvetuotannon vaikutuksia 

alueen luonnonarvoihin voitu ottaa huomioon päätettäessä ympäristöluvan edellytyksistä, 

kun vaikutukset eivät johtuneet ympäristön pilaantumisesta. Tapauksessa oli korkeimman 

hallinto-oikeuden mukaan kyse sellaisesta toiminta-alueen muuttamisesta, joka voi vaikut-

taa alueen luonnonarvoihin. Koska vaikutukset eivät kuitenkaan aiheutuneet ympäristön 

pilaantumisesta, ei niitä voitu ottaa huomioon ympäristölupamenettelyssä. Myöskään luon-

nonsuojelusäännöksistä ei aiheutunut estettä ympäristöluvan myöntämiselle.
124

 

Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen mukaan luonto ja sen monimuotoisuus voitiin 

ottaa huomioon ympäristölupa-asiassa vain, ”jos luontoarvot ovat asianomaisesta toimin-

nasta johtuvan pilaantumisen tai sen vaaran kohteena, jos ne on otettava huomioon ympä-

ristönsuojelulain 42 §:n 2 momentin nojalla tai jos ympäristönsuojelulain 41 §:n 1 momen-

tissa tarkoitetut säädökset sitä muutoin edellyttävät.” Vanhan YSL 41 §:n 1 momentin 

mukaan ympäristölupa myönnettiin, jos toiminta täytti YSL:n ja jätelain sekä niiden nojalla 

annettujen asetusten vaatimukset. 

Myös ratkaisuissa KHO:2006:7 ja KHO:2010:32 korkein hallinto-oikeus käytti samaa lau-

seketta. Tapauksessa KHO:2006:7 kyse oli luonnonarvoihin mahdollisesti vaikuttavasta 
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osoitettu käyttötarkoitus ja aluetta koskevat kaavamääräykset sekä muut mahdolliset sijoituspaikat alueella. 
124

 KHO:2005:27. 
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ympäristön fyysisestä muuttamisesta, eikä vaikutuksia siksi voitu ottaa lupaharkinnassa 

huomioon. Tapauksessa KHO:2010:32 korkein hallinto-oikeus arvioi maakuntakaavan 

vaikutusta turvetuotannon sijoituspaikkaa koskevassa 6 §:n mukaisessa ympäristölupahar-

kinnassa. Korkein hallinto-oikeus päätyi siihen, ettei turvetuotantoalueen sijaitseminen 

maakuntakaavassa turvetuotantoalueeksi osoitetun alueen ulkopuolella estänyt toiminnan 

sijoittamista kyseiselle alueelle. Alueelle ei ollut maakuntakaavassa osoitettu muuta käyttö-

tarkoitusta.  

Tapauksessa KHO:2010:32 valtakunnallisilla alueidenkäyttötavoitteilla ja valtioneuvoston 

periaatepäätöksellä vesiensuojelun suuntaviivoista vuoteen 2015 ei korkeimman hallinto-

oikeuden mukaan ollut välittömiä oikeusvaikutuksia ympäristölupamenettelyssä, mutta ne 

voitiin selvityksenä ottaa huomioon lupaa ja lupamääräyksiä koskevassa harkinnassa. Ta-

pauksessa kyseessä olevalla suon alueella ei ollut luonnonsuojelualueita, eikä luonnonsuo-

jelusäännöksistä korkeimman hallinto-oikeuden mukaan aiheutunut estettä ympäristöluval-

le.  

Tapauksen perusteluissa korkein hallinto-oikeus kuitenkin lausui myös, että ”luonnonarvo-

jen merkitys voi korostua sijoitusvaihtoehtojen harkinnassa”. Korkeimman hallinto-

oikeuden mukaan ” -- vaikutukset luonnonarvoihin on osaltaan ympäristönsuojelulain 42 

§:n 2 momentin nojalla otettava huomioon ratkaistaessa sijoituspaikan soveltuvuutta ym-

päristönsuojelulain 6 §:n mukaisesti, vaikka sinänsä kysymys onkin pilaantumisen ehkäi-

semisestä.” Tapauksessa ei kuitenkaan korkeimman hallinto-oikeuden mukaan ollut perus-

teita pitää turvetuotannon sijoittamista ympäristönsuojelulain 6 §:n ja 42 §:n 2 momentin 

vastaisena silloinkaan, kun luonnonarvot otettiin harkinnassa huomioon. Alemmat asteet 

ovat päätöksissään viitanneet kyseiseen KHO:n lausumaan.
125

 

3.3 Turvetuotannon sijoittaminen ja sen tavoitteet 

Uusien turvetuotantoalueiden ympäristölupahakemuksien määrä on ollut kasvussa.
126

 Tur-

vetuotantohankkeille on ollut tyypillistä, että niitä koskevista lupapäätöksistä valitetaan 

usein ja muutoksenhaut ovat pitkiä. Luvanhakijoiden toimintaa on hankaloittanut se, ettei 

lainsäädännön perusteella ole voitu vetää selviä johtopäätöksiä turvetuotannon sijaintipai-

kan valinnasta.
127

 Pitkäkestoiset muutoksenhaut rasittavat Vaasan hallinto-oikeutta ja kor-

keinta hallinto-oikeutta. Useiden selvitysten ja inventointien tekeminen ovat johtaneet pit-
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kiin kierteisiin, päätökset ja muutoksenhaut ovat viivästyneet ja päätöksiä on ollut vaikea 

ennakoida.
128

  

Hallituksen esityksen mukaan YSL 13 §:n tavoitteena onkin sujuvoittaa ympäristölupame-

nettelyä ja parantaa päätösten ennakoitavuutta sekä edistää suoluonnon monimuotoisuutta 

ja hidastaa soiden lajiston uhanalaistumista. Säännöksen halutaan myös mahdollistavan 

luonnonarvojen laajempi huomiin ottaminen turvetuotannon ympäristölupamenettelyssä. 

Hallituksen esityksen mukaan siinä luetellut tavoitteet toteutuisivat, jos lupamenettelyssä 

suoritettavassa arvioinnissa otettaisiin huomioon ne luonnonarvot, jotka ovat valtakunnalli-

sesti tai alueellisesti merkittäviä.
129

   

Hallituksen esityksessä ennustetaan, että lupamenettelyn ennakoitavuus paranee selvästi 

uuden säännöksen myötä. Tätä arviota perustellaan sillä, että lupamenettely perustuisi ko-

konaisuudessaan toiminnan todellisten vaikutusten kattavaan arvioon.
130

 Samalla uudella 

säännöksellä kuitenkin lisätään lupamenettelyssä huomioon otettavien luonnonarvojen 

määrää, ja säännöksen tulkinta käytännön tilanteissa voi osoittautua odotettua hankalam-

maksi. Tavoite luonnonarvojen paremmasta huomioon ottamisesta on ristiriidassa menette-

lyn helpottamisen kanssa, sillä kattavampien selvitysten teko saattaa johtaa menettelyn 

monimutkaistumiseen ja muutoksenhakujen pidentymiseen. Uuden sääntelyn tuoreuden 

takia tutkielmassa ei kuitenkaan arvioida tarkemmin sitä, onko ennakoitavuus parantunut 

tai muutoksenhakujen määrä ja niiden viemä aika vähentynyt.   

Lainvalmistelussa ehdotettiin myös muita vaihtoehtoja luonnonarvojen suojelemiseksi. 

Yhtenä ehdotuksena oli ympäristönsuojelulaki, joka ottaisi kokonaisvaltaisesti huomioon 

luonnonarvot. Lisäksi arvioitiin vesilakiin ja maa-aineslakiin (MAL 555/1981) perustuvia 

vaihtoehtoja sekä turvetuotannon erityissääntelyä.
131

 Valmistelussa päädyttiin siihen, että 

lainsäädännön muutos on tarpeen, sillä lupaharkinta ei voi perustua yksin suoluontoa ja 

turvetuotantoa koskeviin valtioneuvoston hyväksymiin periaatepäätöksiin ja -ohjelmiin. 

Harkituista vaihtoehdoista muut olisivat hallituksen esityksen mukaan lisänneet toimin-

nanharjoittajan hallinnollista taakkaa, koska sovellettavia säännöksiä olisi tullut enemmän. 

Toteutetulla lainmuutoksella lupamenettely ei muutu. Koska luonnonarvojen huomioon 

ottamisen ongelma on tullut oikeuskäytännössä esiin turvetuotannon yhteydessä, säännös 
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on rajattu koskemaan vain turvetuotannon sijoittamista. Säännös myös toteuttaa valtioneu-

voston periaatepäätöksen tavoitteita ohjaamalla turvetuotantoa ojitetuille tai muuten luon-

nontilansa menettäneille soille.
132

 

4. Luonnonarvojen huomioon ottaminen turvetuotannon sijoittamisessa  

4.1 Luonnonarvo ja merkittävyys käsitteinä  

YSL 13 §:n 1 momentti  

Turvetuotannon sijoittamisesta ei saa aiheutua valtakunnallisesti tai alueelli-

sesti merkittävän luonnonarvon turmeltumista. Arvioitaessa luonnonarvon 

merkittävyyttä otetaan huomioon sijoituspaikalla esiintyvien suolajien 

ja -luontotyyppien uhanalaisuus sekä esiintymän merkittävyys ja laajuus sekä 

suon luonnontilaisuus. Luonnonarvon merkittävyyttä arvioitaessa voidaan 

vastaavasti ottaa huomioon sijoituspaikan merkitys sen ulkopuolella sijaitse-

ville luonnonarvoille. 

YSL 13 §:n 1 momentin tavoitteena on soiden luonnonarvojen suojelu. 2–4 momenteissa 

esitetään perusteet 1 momentista poikkeamiselle. Hallituksen esityksen mukaan YSL 13 

§:n soveltaminen on rajattu uhanalaisiin suolajeihin ja -luontotyyppeihin, jotka ovat alueel-

lisesti tai valtakunnallisesti merkittäviä ja sijaitsevat luonnontilaisuusluokkien 3–5 soil-

la.
133

 YSL 13 § sisältää useita tulkinnallisesti monimutkaisia käsitteitä, joiden määrittele-

minen on säännöksen soveltamisen edellytys.  

Hallituksen esityksessä luonnonarvon ja sen merkittävyyden käsitteistä esitetään osin risti-

riitaisia määritelmiä. Hallituksen esityksen mukaan luonnonarvo tarkoittaisi uhanalaista 

lajia tai luontotyyppiä
134

 ja luonnonarvon merkittävyys taas käytännössä uhanalaisen lajin, 

luontotyypin tai luontotyyppiyhdistelmien esiintymistä
135

. Hallituksen esityksen perusteel-

la käsitteitä voitaisiin siis käytännössä jopa pitää toistensa synonyymeinä. Merkittävyyden 

käsite hankaloittaakin säännöksen tulkintaa, sillä se vastaa ainakin osin luonnonarvon käsi-

tettä.  

Säännöstä sovelletaan valtakunnallisesti tai alueellisesti merkittäviin luonnonarvoihin, jo-

ten paikallisesti merkittävät luonnonarvot on suljettu sen ulkopuolelle. Hallituksen esityk-
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sen mukaan alueellinen uhanalaisuus on peruste alueelliselle merkittävyydelle. Luonto-

tyyppien alueellista uhanalaisuutta tarkasteltaessa maa jaetaan Etelä- ja Pohjois-Suomeen 

ja lajien kohdalla metsäkasvillisuusvyöhykkeisiin, jotka ovat hemiboreaalinen, eteläbore-

aalinen, keskiboreaalinen ja pohjois-boreaalinen vyöhyke lohkoineen. Esimerkiksi Etelä-

Suomessa uhanalainen laji ei välttämättä täytä uhanalaisuuden vaatimuksia koko maas-

sa.
136

 Samoin valtakunnallisesti uhanalainen luontotyyppi ei välttämättä ole uhanalainen 

Pohjois-Suomessa.
137

    

Luonnontilaisuusluokkien 3–5 soilla luonnonarvon merkittävyyden arvioinnissa voidaan 

ottaa huomioon myös turvetuotantoon suunnitellun alueen merkitys sen ulkopuoliselle 

luonnolle. Esimerkiksi sijoituspaikan läheisyydessä pesivä uhanalainen laji voisi ilmentää 

sijoituspaikan luonnonarvon merkitystä alueen ulkopuoliselle luonnolle.
138

 Myös sijoitus-

paikan sijainti lähellä suojeltua tai muuten monimuotoisuudeltaan merkittävää aluetta tai 

sen sijainti osana samaa suokokonaisuutta voi kasvattaa luonnonarvojen merkittävyyttä. 

Lisäksi voidaan ottaa huomioon esimerkiksi samalla valuma-alueella esiintyviä, luonnon-

arvoiltaan valtakunnallisesti merkittäviä muita suoalueita.
139

  

4.2 Luonnonarvon merkittävyyden osatekijät  

Säännöksessä täsmennetään myös, että luonnonarvon merkittävyys rakentuu sijoituspaikal-

la esiintyvien suolajien ja -luontotyyppien uhanalaisuuden lisäksi esiintymän merkittävyy-

destä ja laajuudesta sekä suon luonnontilaisuudesta.
140

  

Hallituksen esityksessä eniten huomiota kiinnitetään merkittävyyden kriteereistä kuitenkin 

uhanalaisuuteen. Sen mukaan pääsääntöisesti merkittävällä luonnonarvolla tarkoitetaan 

useamman kuin yhden uhanalaisen lajin tai luontotyypin esiintymistä. Toisaalta myös yk-

sittäinen merkittävä esiintymä voi olla este turvetuotannolle, jos kyseessä on äärimmäisen 
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uhanalainen tai erittäin uhanalainen luontotyyppi tai laji.
141

 Airaksinen on tulkinnut, että 

luonnontilaisessa ympäristössä esiintyvä yksittäinen laji tai luontotyyppi voi siis merkitä 

säännöksen luonnonarvon käsitteen täyttymistä.
142

 Koivulehdon ym. mukaan luonnontie-

teellisestä näkökulmasta rajauksen perusteltavuus voidaan kyseenalaistaa. He tuovat esiin, 

että yksittäiset, vähemmän uhanalaisten tai silmälläpidettävienkin lajien esiintymät voivat 

olla merkittäviä. Esimerkkeinä he mainitsevat isot populaatiot, jotka ovat elinympäristö-

verkostossa keskeisellä sijainnilla, sekä lajien elinmahdollisuuksia pitkällä aikavälillä tur-

vaavat, hyvälaatuiset elinympäristöt.
143

  

YSL 13 §:n perusteluiden mukaan uhanalaisuuden arvioinnissa käytetään Suomen lajien ja 

luontotyyppien uhanalaisuusselvityksiä. Säännöksen kannalta ei ole merkitystä, onko laji 

säädetty asetuksella uhanalaiseksi.
144

 Käytännössä luonnonarvon merkittävyys tarkoittaisi 

uhanalaisten lajien, luontotyyppien ja luontotyyppiyhdistelmien esiintymistä alueella.
145

 

Toisaalta luonnonarvon merkittävyyden tulkinnasta annetaan hallituksen esityksessä mui-

takin ohjeita. Hallituksen esityksessä täsmennetään, että merkittävyyden arviointikriteerejä 

ovat lajien kohdalla myös esiintymän runsaus, laajuus ja elinvoimaisuus ja luontotyyppien 

kohdalla esiintymän laajuus ja luonnontilaisuus.
146

 

Hallituksen esityksessä ei kuitenkaan oteta kantaa siihen, miten runsaus, laajuus, elinvoi-

maisuus ja luonnontilaisuus määritellään, vaan käsitteet jäävät avoimiksi. Merkittävyyden 

käsite onkin vaikea määritellä yksiselitteisesti ja ennakoitavasti
147

, ja säännöksen luonnon-

suojelullisten tavoitteiden toteutuminen voi kärsiä merkittävyyden käsitteen soveltamisen 

takia. Voitaisiinko esimerkiksi lajiesiintymä katsoa ei-merkittäväksi luonnonarvoksi uhan-

alaisuudesta huolimatta, jos se ei täytä runsauden kriteeriä? 

Hallituksen esityksen perusteella jääkin avoimeksi, vaaditaanko uhanalaiselta lajilta tai 

luontotyypiltä kaikkien kriteerien täyttymistä yhtä aikaa, jotta sitä voitaisiin pitää merkittä-

vänä luonnonarvona. Lisäksi esityksessä mainittuihin käsitteisiin liittyy huomattavan pal-

jon erilaisia tulkintavaihtoehtoja, mikä kävi ilmi myös asiantuntijoiden haastatteluissa. 
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Haastateltavilta kysyttiin, miten he itse ymmärtävät merkittävyyden käsitteen ilman YSL 

13 §:n säännöstä sekä sen perusteluita.  

Merkittävyyden käsitteen katsottiin viittaavaan muun muassa uhanalaisuuteen (B, C, D, E) 

ja harvinaisuuteen (A, C, E). Kriteereiksi ehdotettiin myös uhanalaisten lajien ja luonto-

tyyppien määrää (B), uhan astetta (C), esiintymän kokoa (C), esiintymän edustavuutta 

esiintymisverkostossa (C), alueellisia erityispiirteitä (D) ja saman seutukunnan soista erot-

tumista (B).  A katsoi, että luonnonarvon merkittävyyden arvioinnissa pitäisi soiden osalta 

huomioida myös niiden hiilivarastojen ja hiilinielutoiminnan arvo, ja E, että arvioinnissa 

tulisi ottaa huomioon maakunnallinen uhanalaisuus. E myös huomautti, että merkittäviä 

voivat olla myös sellaiset elinympäristöt, jotka ovat hyvin tärkeitä lajille, joka elää koko 

Suomessakin vain muutamalla suolla, riippumatta lajin uhanalaisuudesta.  

Osa vastaajista antoi myös ehdotuksia siitä, mitkä kaikki suot heidän mielestään ovat mer-

kittäviä. B ehdotti, että maakunnallisesti merkittävinä voidaan pitää kaikkia isompia suo-

muodostumia Oulujoen vesistön eteläpuolella. F:n mukaan kaikki muutamien kymmenien 

hehtaarien suuruiset ojittamattomat laikut Suomen eteläpuoliskolla ovat merkittäviä. 

Seuraavaksi vastaajille esiteltiin YSL 13 §:n 1 momentin sisältö ja heiltä kysyttiin, mitä 

ajatuksia se heissä herätti. Vastaajista vain C katsoi, että lain määritelmä vastaa hänen 

omaa käsitystään merkittävyydestä. Myöhemmin hän kuitenkin lisäsi, että kytkeytyvyys ja 

esiintymisverkostot tulisi ottaa huomioon. B, C, D ja E pitivät merkittävyyden kriteereitä 

osittain hyvinä, mutta katsoivat säännöksessä olevan useita epäselvyyksiä ja puutteita. B ja 

D pitivät puutteena sitä, ettei kytkeytyvyyttä oteta huomioon. D huomautti, että esiintymän 

merkittävyys on vaikea määritellä, ja B piti vakavana puutteena sitä, ettei ennallistamis-

mahdollisuutta ole otettu huomioon. F puolestaan katsoi, että kaikki uhanalaisten suolajien 

ja -luontotyyppien esiintymät ovat merkittäviä. 

Kolme vastaajista (B, C, D) siis huomautti, ettei kytkeytyvyyttä huomioida säännöksessä. 

YSL 13 §:n 1 momentin viimeinen virke voi kuitenkin mahdollistaa myös kytkeytyvyyden 

osittaisen huomioon ottamisen, sillä sen mukaan merkittävyyden arvioinnissa voidaan ottaa 

huomioon sijoituspaikan merkitys sen ulkopuolella sijaitseville luonnonarvoille. Säännöstä 

sovellettaessa tulisikin tarkastella sitä, miten sijoituspaikan käyttö turpeenottoon vaikuttaa 

suoverkostoon ja elinympäristöjen pirstoutumiseen. Mikäli sijoituspaikka siis esimerkiksi 

sijaitsee keskeisellä paikalla suoverkostossa ja on tärkeä yhtenäisen verkoston säilymiselle, 

tulisi tälle antaa arvoa luonnonarvojen merkittävyyden arvioinnissa. Säännöksen luonnon-
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suojelullisten tavoitteiden saavuttamisen kannalta ekologinen kytkeytyvyys tulee voida 

ottaa huomioon. Aluehallintovirasto katsoi Omassuota koskevassa ratkaisussaan, että ky-

seisen suon perhoslajisto oli alueellisesti merkittävä ja luonnonarvon merkittävyyttä lisäsi 

”suon sijainti laajasti ojitetulla Rauman seutukunnan alueella Varsinais-Suomen ja Poh-

janmaan laajempien suokokonaisuuksien välissä”.
148

 Aluehallintovirastokin kiinnitti siis 

ratkaisussaan huomiota kytkeytyvyyden säilymiseen. 

Haastatteluissa kritisoitiin myös säännöksen kriteereitä esiintymään laajuudesta ja suon 

luonnontilaisuudesta. E piti laajuuden käsitettä vaikeasti tulkittavana. Lisäksi A, D ja E 

katsoivat, että luonnontilaisuus voi olla ongelmallinen mittari. D:n mukaan luonnontilaisia 

soita on hyvin vähän, jos luonnontilaisuudelle on tiukat kriteerit. F katsoi luonnontilaisuu-

den käsitteen olevan suhteellisen selkeä muutoin, mutta myös hänestä sitä on vaikea arvi-

oida luokan 3 soiden osalta. A piti myös uhanalaisuutta ongelmallisena mittarina, sillä 

uhanalaisten lajien joukossa on arvoltaan hyvin erilaisia lajeja ja lajiston muodostamia 

kokonaisuuksia. Hän kritisoi myös ilmastopäästöjen huomiotta jättämistä.  

Vaikka vastaajat pitivät merkittävyyden kriteereitä osin puutteellisina ja hankalasti tulkit-

tavina, kaikki vastaajat A:ta lukuun ottamatta katsoivat, että merkittävyyden kriteeri edis-

tää uhanalaisten lajien ja luontotyyppien suojelua tai tilaa. A sen sijaan katsoi merkittävyy-

den kriteerin sekä edistävän että estävän suojelua. Se voi hänen mukaansa ehkäistä pirstou-

tumista, mutta vastaaja piti puutteena sitä, että ojittamattomia avosoita voidaan edelleen 

hävittää. Lisäksi hän katsoi, ettei alueellinen merkittävyys välttämättä edistä lajin suojelua. 

Jonkin alueen viimeisen merkittävän esiintymän hävittäminen ei hänen mukaansa ehkä ole 

yhtä merkityksellistä kuin luonnonarvojen hävittäminen suuremmalla keskittymäalueella, 

jossa paremman kokonaistilanteen takia voidaan harjoittaa turvetuotantoa ja vähentää siten 

kokonaisuuden arvoa.    

Haastatteluissa merkittävyyden kriteerin katsottiin siis pääosin kuitenkin edistävän soiden 

uhanalaisten lajien ja luontotyyppien suojelua tai tilaa, mutta tietyin reunaehdoin. Koko-

naisuudessaan merkittävyyden kriteeri nähtiin parannuksena aiempaan tilanteeseen.  

YSL 13 §:n säätäminen onkin huomattava parannus soiden suojelun ja tilan edistämiseen, 

mutta siihen sisältyvä merkittävyyden kriteeri ei välttämättä edistä näitä. Käsite on moni-

mutkainen ja vaikeatulkintainen, mutta toisaalta se saattaa mahdollistaa erilaisten luon-
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nonarvojen tarkastelun. Sitä on mahdotonta määritellä tarkasti, koska luonnossa esiintyy 

niin paljon vaihtelua.  

Haastatteluissa vastaajia ei pyydetty tarkentamaan, miten hallituksen esityksessä mainitut 

runsaus, laajuus ja elinvoimaisuus tulisi määritellä. Kyseiset kriteerit voisivat antaa sisältöä 

paitsi koko luonnonarvon merkittävyydelle, myös säännöksessä käytetylle käsitteelle 

”esiintymän merkittävyys”. Yksi YSL 13 §:n tulkinnan ongelmista onkin kaksinkertaisen 

merkittävyyden käsitteen käyttö. Myös Airaksinen on kritisoinut käsitteistä erityisesti 

esiintymän merkittävyyden ja laajuuden huomioon ottamista, ja hän pitää niiden käyttöä 

luonnonsuojeluoikeudellisessa ratkaisuharkinnassa epätyypillisenä.
149

  

Luonnonarvon merkittävyyden käsite voi kuitenkin edistää soiden uhanalaisten lajien ja 

luontotyyppien suojelua ja tilaa, jos käsitettä tulkittaessa ei vaadita kaikkien 1 momentissa 

ja sen perusteluissa esiintyvien kriteerien täyttymistä. Merkittäväksi tulee voida tulkita 

esimerkiksi sellainen laji, joka on hyvin uhanalainen, mutta jonka esiintymä sijoituspaikal-

la ei täytä runsauden kriteeriä. Säännöksen tulkinta ja soveltaminen selkeytyisivät, jos 

merkittävinä luonnonarvoina pidettäisiin kaikkia uhanalaisia suolajeja 

ja -luontotyyppejä.
150

 Merkittävyyden arvioinnissa ei varsinkaan tule antaa liikaa painoar-

voa lajiesiintymän runsaudelle tai laajuudelle
151

, sillä pienikin esiintymä voi olla hyvin 

merkittävä ja kokonaisuudessaan merkittävyyden kriteerit ovat riippuvaisia kyseessä ole-

vasta lajista. Esimerkiksi monien petolintujen kannata vaihtelevat saaliseläinten kantojen 

mukaan, joten huonoina vuosina kannat voivat runsaudeltaan ja laajuudeltaan olla hyvinkin 

pieniä mutta silti erittäin merkittäviä.  

4.3 Turmeltuminen  

Kun turvetuotannon sijoittamisesta ei saa aiheutua valtakunnallisesti tai alueellisesti mer-

kittävän luonnonarvon turmeltumista, on olennaista myös turmeltumisen määritteleminen. 

Turmeltumisen käsite antaa kuvan hyvin voimakkaasta muutoksesta.
152

 YSL 13 §:n tulkin-

nassa vaikutus luonnonarvoihin voidaan katsoa suuremmaksi silloin, kun kyse on turmel-
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150

 Kaikkien uhanalaisten lajien ja luontotyyppien pitämiseen merkittävänä voitaisiin hakea perustaa varovai-
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tumisesta heikentymisen tai vähentymisen sijasta. Kiellettyjä ovatkin luultavasti sellaiset 

vaikutukset, joiden takia luonnonarvo menettäisi merkittävyytensä.
153

  

Käsite ei ole tulkinnallisesti erityisen ongelmallinen, sillä turvetuotanto tuhoaa siihen käy-

tetyn suoalueen ekosysteemin poikkeuksetta, jolloin alueella sijaitsevat luonnonarvot tur-

meltuvat kiistatta. Tulkintaongelmia saattaa kuitenkin aiheutua tapauksessa, jossa merkit-

tävät luonnonarvot sijaitsevat turvetuotantoalueen läheisyydessä ja joudutaan tekemään 

rajanvetoa siitä, aiheutuuko turvetuotannon sijoittamisesta kyseisten luonnonarvon turmel-

tumista vai vähäisempää heikentymistä. Tuolloin säännöstä tulisi kuitenkin tulkita niin, että 

alueen ulkopuolella sijaitseva uhanalainen laji tai luontotyyppi ilmentää itse sijoituspaikan 

luonnonarvojen merkitystä, eikä turvetuotantoa voida silloin sijoittaa alueelle.
154

 

4.4 Suolaji  

YSL 13 §:ssä luonnonarvojen suoja ulotetaan vain suolajeihin ja -luontotyyppeihin. Ympä-

ristövaliokunta ehdotti mietinnössään kyseistä rajausta. Rajauksella suolajeihin 

ja -luontotyyppeihin pyrittiin kaventamaan alueella olevien, selvitettävien luonnonarvojen 

määrää. Rajaus myös estää sen, että alueella satunnaisesti havaittu muu uhanalainen laji 

johtaisi säännöksen soveltamiseen.
155

 Ympäristövaliokunta korosti, että 1 momentin sovel-

tumiskynnys on tarkoituksella asetettu hyvin korkealle ja turvetuotannon sijoittamista voi-

vat rajoittaa vain erittäin merkittävät luonnonarvot.
156

  

Hallituksen esitys tai ympäristövaliokunta ei ota kantaa siihen, miten suolajit määritellään 

ja voidaanko kaikilla lajeilla katsoa olevan vain yksi elinympäristö.
157

 Käytännössä ongel-

maksi voisi nousta esimerkiksi joidenkin metsissä ja soilla esiintyvien lajien luokittelu. Jos 

sijoituspaikalla esiintyy suurimman osan elämästään metsässä elävä laji, joka on riippuvai-

nen myös suoelinympäristöstä, se voitaisiin pahimmillaan määritellä metsälajiksi. 

Punaisen kirjan mukaan suurella osalla lajeista on yksi tai useampia toissijaisia elinympä-

ristöjä niiden ensisijaisen elinympäristön lisäksi. Sopivia elinpaikkoja voi olla eri elinym-

päristöissä tai laji voi elää eri elinympäristöissä elämänsä eri vaiheissa. Soiden merkitys 
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kasvaa lajimääräisesti, kun toissijaiset elinympäristöt huomioidaan.
158

 Esimerkiksi punai-

sella listalla olevien putkilokasvien joukossa oli 34 lajia, joiden ensisijainen elinympäristö 

on suo, ja 22 lajia, joille suo on toissijainen elinympäristö.
159

 Myöskään monia lintulajeja 

ei voida jakaa yksiselitteisesti suolajeihin. Metsäkanalinnuista esimerkiksi teeri ja metso 

kuuluvat lajeihin, joiden ensisijainen elinympäristö on metsä, mutta suot kuuluvat keskei-

sesti niiden elinpiiriin. Molempien lajien poikaset esimerkiksi hakevat suojaa ja ravintoa 

soiden varvikoista. Lisäksi soiden ja sisävesienkin raja on epäselvä; monet vesilinnut käyt-

tävät pesimäympäristöinään soiden lampia ja allikoita.
160

 Tunnetuista uhanalaisista lajeista 

esimerkiksi suden elinympäristöihin kuuluvat suot.
161

 

Tutkielmaa varten haastatellut asiantuntijat eivät olleet täysin yksimielisiä suolajin määri-

telmästä, mutta he päätyivät samaan lopputulokseen ympäristönsuojelulain 13 §:n tulkin-

nan kannalta. Vastaajat joko katsoivat, että suolajin määritelmä käsittää soita ensisijaisena 

tai toissijaisena elinympäristönään hyödyntävät lajit (B, C, D), tai että YSL 13 §:n mukai-

sessa tarkastelussa tulisi joka tapauksessa huomioida myös suota toissijaisena elinympäris-

tönään hyödyntävät lajit (A, E, F). B tarkensi myös muutonaikaisen levähtämisen tarkoit-

tavan, että laji tulisi määritellä suolajiksi. E katsoi, että vain ensisijaiset lajit ovat varsinai-

sesti suolajeja, mutta tilannekohtaisesti tulisi huomioida myös esimerkiksi sellaiset lajit, 

joiden ainoa mahdollisuus on metsän avohakkuun jälkeen selvitä metsän ja suon vaihettu-

misvyöhykkeellä sekä suolla. F korosti, että varsinaisten suolajien määrä on niin pieni, että 

myös toissijaiset lajit tulisi ottaa huomioon. Lisäksi A toi esiin suolajien vähäisen määrän 

ja sen, että monet metsässäkin elävistä lajeista ovat suolajeja.  

YSL 13 §:n tarkoittamina suolajeina tulisikin pitää sekä suota ensisijaisena että toissijaise-

na elinympäristönään hyödyntäviä lajeja. Tulkinta vastaisi parhaiten luonnontieteellisestä 

tietoa suolajien määrittelystä, sillä lajien mustavalkoinen erottelu esimerkiksi metsä- ja 

suolajeihin on ongelmallista ja haastavaa. Lisäksi lainsäätäjä ei liene tarkoittanut, että vain 

hyvin pieni osa soilla elävistä uhanalaisista lajeista saisi suojaa. Tarkoituksena voidaankin 

tulkita olleen ulottaa YSL 13 §:n soveltaminen kaikkiin sellaisiin uhanalaisiin lajeihin, 

jotka hyödyntävät suota elinympäristönään. Kun säännöksen luonnonsuojelulliset tavoitteet 

ovat suoluonnon monimuotoisuuden edistäminen ja soiden lajiston uhanalaistumisen hidas-
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taminen sekä luonnonarvojen kattavampi huomioon ottaminen turvetuotannon ympäristö-

lupamenettelyssä
162

, vaikuttaa epätodennäköiseltä, että niitä voitaisiin saavuttaa suolaji-

käsitteen supistuessa tarkoittamaan vain suota ensisijaisena elinympäristönään hyödyntäviä 

lajeja.   

Suolaji-käsitteen rajaaminen vain suota ensisijaisena elinympäristönään hyödyntäviin la-

jeihin ei siis vastaa säännöksen tarkoitusta uhanalaisten lajien ja luontotyyppien suojelusta. 

Sen sijaan voisi olla mahdollista, että luonnonarvon merkittävyyttä arvioitaessa otettaisiin 

huomioon myös se, kuinka riippuvainen laji on suosta elinympäristönään. Haastatteluissa 

C toi esiin, että arvioinnissa voitaisiin huomioida se, miten kriittinen uhka juuri suo-

elinympäristön häviäminen on kyseessä olevan lajin elinvoimaisuudelle. Haastateltavan 

mukaan YSL 13 §:n soveltamisessa keskeisintä olisi ottaa huomioon lajin uhanalaisuuden 

aste ja turvata uhanalaisten lajien kaikki elinympäristöt. B katsoi, että tärkeimpiä ovat soil-

la koko elinkiertonsa viettävät lajit sekä niiden jälkeen soilla pesivät ja lisääntyvät lajit.  

Tutkielmaa varten tarkasteluissa aluehallintovirastojen päätöksissä suolajin määrittämisen 

ongelma ei ollut noussut esiin. YSL 13 §:n 1 momenttia oli sovellettu vain Omassuon ta-

pauksessa, jossa aluehallintovirasto ei nostanut esille suolajien määrittelemiseen liittyvää 

problematiikkaa. Aluehallintovirasto ilmeisesti tulkitsi suolta löydetyt uhanalaiset perhos-

lajit suolajeiksi, ja osaa lajeista pidettiinkin suoluonnon hyvän tilan indikaattoreina. Vuo-

den 2010 uhanalaisuusarvioinnissa kaikille alueelta löydetyille lajeille oli merkitty elinym-

päristöksi jokin suotyyppi, mutta osa niistä viihtyy myös muissa elinympäristöissä.
163

 

4.5 Suon luonnontilaisuus  

4.5.1 Luonnontilaisuusluokat 

Ympäristövaliokunta esitti merkittävyyden arviointiperusteeksi lisättävän suon luonnonti-

laisuuden.
164

 Säännöstä turvetuotannon sijoittamisesta ei hallituksen esityksen mukaan 

sovelleta, jos hanke sijoittuu valtioneuvoston periaatepäätöksen luonnontilaisuusluokituk-
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sen luokkien 0–2 soille.
165

 Säännöksen soveltamista vain luokkien 3–5 soilla perusteltiin 

sillä, että tavallisesti merkittäviä luonnonarvoja esiintyy näihin kuuluvilla soilla.
166

  

Poikkeukseen on siis sisällytetty luokan 2 suot, vaikka valtioneuvoston periaatepäätöksen 

mukaan turvetuotanto kohdennetaan ensisijaisesti luokkien 1 ja 0 soille.
167

  Poikkeus on 

ristiriidassa sen kanssa, että säännöstä on tarkoitettu sovellettavan valtioneuvoston periaa-

tepäätöksessä 30.8.2012 määriteltyjen soiden luonnontilaisuuteen liittyvien ohjeiden kans-

sa yhteensopivasti.
168

 Toisaalta myös valtioneuvoston periaatepäätöksessä ohjataan turve-

tuotantoa luokan 2 soille, jos suolla ei ole merkittäviä erityisiä luonnonarvoja ja sen luon-

nonarvo kokonaisuudessaan on tavallista alhaisempi seutukunnan ojitusasteen perusteel-

la.
169

 Periaatepäätöksessä katsotaan, että valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mu-

kaiset luonnontilaltaan merkittävästi muuttuneet suot kuuluvat periaatepäätöksen luokkiin 

0–2.
170

 Valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa kuitenkin kirjoitetaan vain, että tur-

peenottoon käytetään ojitettuja ja luonnontilaltaan muuten merkittävästi muuttuneita soita 

tai suopeltoja, jotka eivät enää ole viljelykäytössä.
171

  

Ympäristövaliokunnan mukaan sen mietinnön perustelut korvaavat hallituksen esityksen 

yksityiskohtaisten perustelujen tekstin siltä osin kuin hallituksen esityksessä ehdotetaan 

säännöstä sovellettavan valtioneuvoston periaatepäätöksen linjausten kanssa yhteensopi-

vasti. Ympäristövaliokunnan mukaan yhteensopivuusarviota ei tehdä, eikä säännöstä sovel-

leta lainkaan luokkien 0–2 soilla, jolloin varmistetaan säännöksen ennakoitavuus ja selke-

ys. Valiokunnan mukaan säännös on yksiselitteinen, kun sitä on muutettu valiokunnan eh-

dotuksen mukaisesti sekä tarkennettu valtioneuvoston asetuksella, eikä se tällöin uhkaa 

ympäristölupakäytännön yhdenmukaisuutta tai johda pitkittyneisiin käsittelyihin valitusten 

takia.
172

 

Säännöksen soveltamisen kannalta hyvin keskeistä on siis soiden luonnontilaisuusluokkien 

määrittäminen. Suon rajauksella onkin tärkeä merkitys YSL 13 §:n soveltamiselle, kun 

säännöksen ulkopuolelle jäävät luokkien 0–2 suot. Ympäristöministeriön turvetuotannon 

ympäristölupahakemuksen luontoselvityksistä antaman ohjeen mukaan luonnontilaisuusas-
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teikon soveltaminen ja luonnonarvojen määrittäminen on yksinkertaista silloin, kun kyse 

on luokista 0–1 tai 4–5. Vastaavasti olisi sen mukaan selvärajaisissa kohteissa sekä alueil-

la, joilla on kattaviin luontoselvityksiin pohjautuva turvetuotannon kaavavaraus. Sen sijaan 

luokkien 2 ja 3 rajalla olevissa kohteissa selvittämistason määritteleminen on tärkeämpää, 

ja suon luokitteluun vaikuttaa suuresti sen rajaus.
173

  

4.5.2 Suon rajaaminen vaikuttaa luonnontilaisuusluokkaan  

Suon rajaaminen vaikuttaa siis voimakkaasti siihen, sovelletaanko YSL 13 §:ää. Haastatte-

luissa D, E ja F näkivät erityisen keskeisenä sen, miten suo rajataan, ja kaikki haastatelta-

vat pitivät luokkien 2 ja 3 rajaa epäselvänä. Haastatteluissa A ja C toivat selvästi esiin, ettei 

luonnontilaisuusluokitus ole valmis työkalu, vaan siinä on paljon kehitettävää. Erityisesti 

A, C ja E olivat huolestuneita siitä, miten vahvasti YSL 13 § nyt nojaa luokitukseen. 

Soiden luonnontilaisuusluokittelua on tähän mennessä tehnyt esimerkiksi Geologian tutki-

muskeskus (GTK). Haastatteluissa B, D, E ja F kuitenkin kritisoivat GTK:n suoluokittelua 

liian suurien yksiköiden käytöstä. Suokartoituksissa määritetään soiden luonnontilaisuus-

luokka, minkä yhteydessä tulevat GTK:n mukaan esiin myös soiden luonnonarvot. GTK:n 

mukaan aineistosta saa tietoa soiden luonnonarvoista kuitenkin vain osittain, eikä aineisto 

sovellu turvetuotantosuunnitelmien tekoon ilman lisäselvityksiä.
174

  

F katsoi luonnontilaisuusluokkien ongelmana olevan sen, että suoasiantuntijatkin tekevät 

erilaisia luokituksia saman aineiston perusteella. Lisäksi luokittelun tekeminen vaatii ilma-

kuvan, kartan korkeuserojen ja hydrologisten virtausten ymmärtämistä. Haastateltava piti 

suurinta osaa GTK:n inventoinneistakin luotettavina, mutta näki GTK:n luokittelun ongel-

mana sen, että luokittelussa on laajoja soita, joista osa on ojitettua ja osa ojittamatonta. 

Tällöin ojittamatonta suota ei usein tarkastella hydrologisesti erillisenä, luonnontilaisena 

säilyneenä yksikkönä. Lisäksi hän huomautti, ettei geologin koulutukseen sisälly ekologi-

aa.  

B katsoi, että GTK:n luokittelussa ongelmia tulee vastaan erityisesti aapasoilla, joista osa 

luokan 2 soista on hyvin lähellä luokkaa 3. Hän huomautti, että osalla kyseisistä soista oji-

tusvesiä ohjautuu takaisin suolle, eivätkä ne siten ole merkittävästi muuttuneita, karuuntu-
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via soita. GTK:n luokituksessa suoalueista on muodostettu mahdollisimman suuria yksi-

köitä, eikä ole huomioitu, että saman suoyhdistymän sisällä voi olla myös hydrotrofisesti 

itsenäisiä suoalueita. Myös E huomautti, ettei luokittelussa oteta huomioon keidas- ja aa-

pasoiden eroja. Hän piti huolestuttavana, että GTK:n luonnontilaisuusluokittelusta on 

muodostumassa vakiokäytäntö soiden luokitteluun.  

Valtioneuvoston periaatepäätöksessä luonnontilaisuusasteikon käyttöä ja soiden rajausta 

käsitellään suppeasti. Periaatepäätöksen mukaan luonnontilaisuusasteikon tarkoituksena on 

toimia pääasiallisesti maakuntakaavatasoisen maankäytön suunnittelun apuvälineenä. Suol-

la tarkoitetaan periaatepäätöksen mukaan suokokonaisuutta, joka on hydrologisesti tai mai-

semallisesti yhtenäinen kokonaisuus, ja se voi olla suoyhdistymä tai sijaita suoyhdistymän 

sisällä. Periaatepäätöksessä ei kuvata suon rajaamista tai sen vaikutusta luonnontilaisuus-

luokan määrittämiselle tarkemmin, mutta siitä käy selvästi ilmi, että yhtenäinen vesitalous 

tai maisema määrittää luokiteltavaa suota.
175

 Periaatepäätöksen mukaan luonnontilaisuus-

asteikon soveltamista varten perustetaan työryhmä, joka koostuu hallinnon edustajista, 

asiantuntijoista ja toimijoista.
176

 Luonnontilaisuusasteikon soveltamisen työryhmä asetet-

tiin ympäristöministeriön päätöksellä 22.4.2013
177

, ja työryhmän työ päättyi tammikuussa 

2014, eikä se saavuttanut tavoitteitaan.
178

  

Luonnontilaisuusasteikon soveltamista käsitellään jonkin verran ympäristöministeriön oh-

jeessa soiden ja turvemaiden huomioon ottamisesta maakuntakaavoituksessa. Ohjeen mu-

kaan luonnontilaisuusasteikossa mainitut vesitalous ja kasvillisuus vaihtelevat liukuvasti 

taulukon luokkajaosta huolimatta, joten luokkien väliin jää rajatapauksia. Tärkeimmät ra-

jakohdat ovat 1 ja 2 luokan sekä 2 ja 3 luokan välit. Rajaamisen lähtökohtana tulee olla 

suon ja sen vesitalouden tai maiseman yhtenäisyys. Ohjeessa esitellään myös soiden luon-

taisia rajoja, kuten suon ja vesialueen rajapintoja. Rajauksesta voidaan jättää pois sellainen 

suoluonto, jolla on tapahtunut pysyvä ja laaja vesitalouden muutos esimerkiksi turvetuo-

tannon seurauksena.
179

 Luonnontilaisuusluokitus tehdään pääasiallisesti maastokarttojen ja 

ilmakuvien avulla, mutta maastotietoinventointeja voidaan käyttää epäselvissä tapauksissa 
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luokituksen tarkistamiseksi, ja erityisesti niistä on hyötyä erotettaessa luokan 2 soita luo-

kista 1 ja 3.
180

   

Koska soiden rajaamisesta ja luokittamisesta ei ole tarkempia ohjeita, suuri merkitys tulee 

olemaan myös aluehallintoviraston ratkaisukäytännöllä. Suon rajaamisen merkitys korostui 

esimerkiksi aluehallintoviraston Omassuota koskevassa ratkaisussa.
181

 Siinä YSL 13 § tuli 

sovellettavaksi juuri siksi, että aluehallintovirasto katsoi Omassuon itäisen suoaltaan kuu-

luvan luonnontilaisuusluokkaan 3. Aluehallintovirasto korosti, että luonnontilaisuusluokat 

ovat väistämättä keinotekoisia ja niiden väliin jää rajatapauksia, eikä soiden rajaamisesta 

ole tarkkoja ohjeita. Arvioinnissa aluehallintovirasto kiinnitti huomiota kasvillisuuteen, 

kuivatukseen ja vedenpintaan. Aluehallintovirasto antoi merkitystä Omassuon harvinaiselle 

perhoslajistolle indikaattorina siitä, etteivät alueen ojitukset olleet johtaneet merkittävään 

muutoksen ojittamattomien alueiden luonnontilaisuudessa.
182

  

Suon rajauksessa huomiota kiinnitetäänkin erityisesti hydrologiaan. Aluehallintoviraston 

ratkaisuista rajausta käsiteltiin myös esimerkiksi tapauksessa ISAVI/707/2015, jossa tosin 

myönnettiin ympäristölupa turvetuotannolle. Tapauksessa uusi tuotantolohko oli pääosin 

ojittamaton, luonnontilaisista tai vain vähän muuttuneista osista koostuva yhtenäinen suo-

alue, jolla ei katsottu olevan valtakunnallisesti tai alueellisesti merkittäviä luonnonarvoja. 

Aluehallintoviraston ratkaisun perusteluissa kuitenkin korostettiin, että suon luonnontilai-

suuden tarkastelussa huomioon otettava tarkastelualue voi olla vesitaloudellisesti yhtenäi-

nen alue, joka on koko suon turveallasta pienempi.
183

 Yksi ratkaisijoista olisi päätynyt hyl-

käämään hakemuksen uudella tuotantolohkolla vesistövaikutusten perusteella.
184

 

Ratkaisuaan aluehallintovirasto perusteli Etelä-Savon ELY-keskuksen lausunnolla
185

 sekä 

tehdyllä luontoselvityksellä.
186

 Kyseisessä tapauksessa Etelä-Savon ELY-keskus korosti 

lausunnossaan, että laajojen suokokonaisuuksien sisällä saattaa olla vesitaloudellisia koko-

naisuuksia, jotka tulee arvioida erillisinä. ELY-keskus piti kuitenkin GTK:n arviota luon-

nontilaisuusluokasta 0 perusteltuna, sillä suon eteläosassa sijaitseva ojittamaton, vesitalou-
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dellisesti erillinen kokonaisuus oli pieni ja kärsinyt kuivumisesta.
187

 Vaikka aluehallintovi-

rasto ei lopulta soveltanut YSL 13 §:n 1 momenttia, sen ratkaisussa otettiin kantaa YSL 13 

§:n soveltamisen kannalta siihen tärkeään seikkaan, miten suoalue rajataan ja miten rajaus 

voi vaikuttaa luonnontilaisuusluokitukseen.  

Valtioneuvoston periaatepäätöksen, ympäristöministeriön ohjeen ja aluehallintoviraston 

ratkaisujen perusteella onkin selvää, että suon rajaamisen lähtökohtana tulee pitää suon 

vesitaloutta. Sama johtopäätös voidaan vetää haastattelujen perusteella. Myöskään GTK ei 

suosittele, että sen luonnontilaisuusluokkia käytettäisiin suoraan turvetuotannon perustee-

na. GTK:n luokitukset voivat antaa viitteitä luonnontilaisuudesta, mutta suo tulee aina 

määritellä ja rajata ympäristölupaprosessissa suurpiirteistä, laaja-alaista luokittelua tar-

kemmin. Vain tällöin luonnontilaisuusluokkaa voidaan käyttää perusteena ympäristönsuo-

jelulain soveltamatta jättämiselle.   

5. Poikkeamisperusteet ja säännöksen soveltaminen 

5.1 Poikkeusten tulkinta  

5.1.1 Maan osa 

YSL 13 §:n 2 momentti 

Toiminta voidaan 1 momentin estämättä sijoittaa, jos sijoittaminen ei vaa-

ranna 1 momentissa tarkoitettujen luonnonarvojen säilymistä kysymyksessä 

olevassa maan osassa tai 1 momentin soveltaminen estää yleisen edun kan-

nalta tärkeän toiminnan toteutumisen eikä luvan myöntämiseen ole muutoin 

estettä.
188

 

YSL 13 §:n poikkeukset johtavat siihen, että säännös tulee sovellettavaksi hyvin harvoin. 

Poikkeuksia tulisikin soveltaa erityisen varovaisesti, jottei koko säännöksen tavoite turve-

tuotannon ohjaamisesta ojittamattomille soille vaarantuisi. 

Hallituksen esityksen mukaan turvetuotannon sijoittaminen luokan 3 suolle olisi mahdol-

lista, jos luonnonarvojen säilyminen kyseisessä maan osassa ei vaarantuisi. Maan osa voisi 

hallituksen esityksen mukaan olla esimerkiksi maakunnan alue. Ennen kaikkea se olisi 
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luonnonarvon säilymisen kannalta tarkoituksenmukainen tarkastelualue. Luonnonarvon 

turmeltuminen ei välttämättä johtaisi luonnonarvojen vaarantumiseen maan osassa, koska 

valtakunnallisesti ja alueellisesti merkittävät luonnonarvot eivät jakaudu tasaisesti.
189

 Hal-

lituksen esityksen mukaan sekä maan osaa että yleistä etua koskevat poikkeukset tulisivat 

sovellettaviksi vain luonnontilaisuusluokan 3 soilla.
190

 

Hallituksen esityksen perusteella arvioinnista tulee joustavaa, kun maan osa voidaan yksit-

täisissä tapauksissa määritellä eri tavalla. Säännöksen tavoitteiden saavuttaminen saattaa 

kuitenkin vaarantua. Valtakunnallisesti uhanalaisen luonnonarvon turmelemista ei tule 

sallia sillä perusteella, ettei luonnonarvon säilyminen vaarannu siinä maakunnassa, johon 

turvetuotantoa ollaan sijoittamassa.  

Tutkielmaa varten tehdyissä haastatteluissa kartoitettiin, miten haastateltavat ymmärtävät 

maan osan käsitteen. B, C ja E pitivät maakuntaa yhtenä mahdollisena tarkasteluyksikkönä. 

B toi esiin myös sen, että seutukunta olisi tarkasteluun asiallinen yksikkö, eikä tarkastelua 

tule tehdä ainakaan maakuntaa laajemmalla alueella.  Myös D piti maakuntaa turhan suu-

rena alueena (esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaan etelä- ja pohjoisosa ovat hyvin erilaisia) ja 

katsoi seutukunnan olevan parempi yksikkö tilan tarkasteluun. Toisaalta A arvioi, että 

maakuntataso saattaa olla liian tarkka. C olisi myös katsonut sopivaksi yksiköksi kasvilli-

suusvyöhykkeen eri lohkot tai alueet, kun taas B piti kasvillisuusvyöhykkeen lohkoja liian 

suurina yksiköinä. F katsoi, että maan osa pitäisi määritellä kuten uhanalaisuustarkasteluis-

sa ja E näki uhkana sen, että maan osa tarkoittaisi jakoa Etelä- ja Pohjois-Suomeen. 

Seuraavaksi haastateltavia pyydettiin arvioimaan, mitä säännöksen käsite voisi tarkoittaa 

lajeilla ja luontotyypeillä. A, C ja E katsoivat maan osan käsitteen voivan olla sama sekä 

luontotyypeillä että lajeilla. B, D ja F sen sijaan katsoivat, että maan osa tullaan määritte-

lemään uhanalaisuusarvioinnin pohjalta, sillä lajeilla ja luontotyypeillä arvioinnissa joudu-

taan käytännössä käyttämään niitä alueita, joilla niitä on uhanalaisuusarvioinneissa tarkas-

teltu. Lajeilla arviointi tapahtuisi siis metsäkasvillisuusvyöhykkeittäin ja luontotyypeillä 

Etelä- ja Pohjois-Suomi -jaolla. 

Haastateltavilta kysyttiin myös, edistääkö tai estääkö maan osan käsite uhanalaisten lajien 

ja luontotyyppien suojelua. Maan osan käsitteen katsottiin edistävän uhanalaisten lajien ja 

luontotyyppien suojelua. A, D ja F mainitsivat käsitteen huomioivan alueelliset erot. B ja E 
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korostivat, että käsite edistää suojelua, jos maan osaa ei katsota tarkastelussa maakuntaa 

suuremmaksi. C huomautti, että käsite edistää uhanalaisten luontotyyppien tilaa vain, jos 

luonnonarvoista on perusteelliset selvitykset. 

Haastattelujen perusteella maan osan käsitettä voidaankin pitää jokseenkin epäselvänä, 

mutta käsite saattaa edistää uhanalaisten lajien ja luontotyyppien suojelua ja tilaa, jos tar-

kasteltava alue ei laajene liian suureksi. Kuten puolet haastateltavista esitti, käytännössä 

maan osana olisi luontevinta tarkastella sitä aluetta, jolla lajin tai luontotyypin uhanalai-

suus on arvioitu. Luontotyypeillä tämä tarkoittaisi karkeaa jakoa Pohjois- ja Etelä-

Suomeen. Jaottelua voidaan pitää puutteellisena, muttei kuitenkaan täysin epäonnistunee-

na, sillä suojelun tarve on huomattavasti suurempi Etelä-Suomessa. Tällöin kuitenkin tur-

vetuotantoon saattaa joutua sellaisia luontotyyppejä, jotka ovat uhanalaisia Etelä-Suomessa 

mutteivät pohjoisessa.
191

 Jos luontotyyppi on kokonaisuutena arvioiden uhanalainen koko 

maassa, ei sen runsaampi esiintyvyys Pohjois-Suomessa saisi oikeuttaa alueen ottamista 

turvetuotantokäyttöön maan pohjoisosissakaan.
192

 Tällaisen lajin häviämisen uhka turve-

tuotannon seurauksena kasvaa selvästi, vaikka tuotanto sallittaisiinkin vain Pohjois-

Suomessa. Tuotannon salliminen kyseisellä perusteella ei vastaa hallituksen esityksen ta-

voitetta soiden lajiston uhanalaistumisen hidastamisesta.  

Jos maan osan käsitettä ei perusteta uhanalaisuusarviointeihin, vaan tilannetta arvioidaan 

hallituksen esittämällä tavalla esimerkiksi maakuntakohtaisesti, tulee luonnonarvojen esiin-

tyvyys kyseisessä maakunnassa olla selvillä. Poikkeuksen soveltamista tulisikin harkita 

tarkasti erityisesti tilanteissa, joissa lajin tai luontotyypin esiintyvyydestä eri maakunnissa 

ei ole tarkkaa tietoa. Säännöksen soveltamisessa on suurena riskinä se, että turvetuotantoa 

suunnitellaan maakuntaan, jossa luonnonarvon esiintyvyys on runsasta, ja tuotannolle 

myönnetään lupa siitä huolimatta, että lajia tai luontotyyppiä ei juuri esiinny muissa maa-

kunnissa.  

Säännöksen tulkinnassa ja soveltamisessa ongelmallista on myös vaarantumisen ja luon-

nonarvojen säilymisen tulkinta.
193

 Vaarantumiseksi tulisi tulkita toiminta, joka saattaa vaa-

rantaa luonnonarvojen säilymisen kysymyksessä olevan maan osassa nyt tai tulevaisuudes-
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sakin. Erityistä huomiota olisi siis kiinnitettävä siihen, että yhä harvinaisemmiksi käyvät 

luonnonarvot tulevat herkästi vaarantumaan tulevaisuudessa. Säilymisen arvioinnissa tulisi 

tukeutua vahvasti luonnontieteelliseen tietoon siitä, minkälaiset esiintymät ovat riittäviä 

lajin tai luontotyypin säilymiselle. Tiukasti arvioiden uhanalaisten lajien ja luontotyyppien 

säilyminen on aina uhattuna, eikä poikkeusperusteen siksi pitäisi voida tulla sovellettavak-

si, jos turvetuotantoon suunnitellulla alueella sijaitsee merkittävän luonnonarvon määritel-

män täyttäviä uhanalaisia lajeja tai luontotyyppejä. 

5.1.2 Yleinen etu  

2 momentin mukaan turvetuotannon sijoittaminen luokan 3 suolle on mahdollista myös, jos 

säännöksen soveltaminen estäisi yleisen edun kannalta tärkeän toiminnan toteutumisen. 

Yleisen edun kannalta tärkeä toiminta voisi liittyä alueellisen energiahuollon tai huolto-

varmuuden takaamiseen.
194

 Esityksen tekstistä huolimatta poikkeusperusteen tulkitseminen 

ja todelliset soveltamismahdollisuudet jäävät epäselviksi, ja poikkeukseen on kohdistunut 

kritiikkiä.
195

  

Salila katsoo, että yleiseen etuun liittyvä poikkeus voisi tulla sovellettavaksi vain säännök-

sen perusteluissa käytetyssä esimerkkitilanteessa. Joka tapauksessa hän esittää, ettei intres-

sivertailun sovi säännökseen ja että yleiseen etuun perustuva oikeuttamisperuste johtaa 

arvostuksenvaraiseen punnintatilanteeseen.
196

  

Intressivertailun on kyseenalaistanut myös Airaksinen, jonka mukaan intressivertailu edel-

lyttäisi huomattavaa määrää tietoa eri tavoista tuottaa energiaa ja eri polttoaineiden saata-

vuudesta ja kustannuksista.
197

 Hän nostaa esille, että alueellinen energianhuolto käsittää 

useita toisilleen vastakkaisia yleisiä etuja, joten intressivertailussa ei voida asettaa vastak-

kain luonnon monimuotoisuutta ja alueellista energiahuoltoa. Yleisön tiedonsaanti- ja osal-

listumisoikeudet voivat heiketä, jos poikkeamisperustetta sovelletaan lupaharkinnassa, sillä 

energia-alalla tehdyt sopimukset hinnoista voivat olla julkisuuslain 24 §:n mukaan lii-

kesalaisuuksia.
198

 Mahdollisissa tilanteissa kysymys voisi olla polttoaineen ja vaihtoehtois-

ten energiantuotantolaitosten kustannuksista. Lisäksi luvanhakija on usein eri toimija kuin 

turpeen käyttäjä.
199
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Airaksinen katsoo sääntelyn ongelmana olevan myös sen, päätyisikö tuotettu polttoaine 

varmuudella siihen kohteeseen, jonka haavoittuvaisuuteen lupaharkinnassa vedottiin. Li-

säksi hän huomauttaa, että turvetuotanto ja sen ympäristölupien käsittely vievät niin pitkän 

ajan, että turpeen käyttäjillä on riittävästi aikaa sopeutua mahdollisiin muutoksiin.
200

 Voi-

malaitoksilla on siis aikaa sopeutua polttoaineen saatavuuden vaihteluun. Yleinen etu voisi 

myös olla taattavissa muillakin keinoilla kuin ympäristöluvan myöntämiselle.
201

 Airaksi-

nen onkin sitä mieltä, että on vaikeaa osoittaa turvetuotannon olevan huoltovarmuuden 

kannalta välttämätöntä jollakin tietyllä suolla.
202

 Lupahakemukseen tulisi hänen mukaansa 

esimerkiksi liittää selvitys voimalaitoksen polttoainevaihtoehdoista sekä vaihtoehtoisista 

tuotantoaloista silloin, kun yleisen edun toteutumista perustellaan polttoaineen saatavuuden 

turvaamisella.
203

  

Ympäristövaliokunnan mukaan yleiseen etuun perustuva poikkeus ei olisi sidottu luonnon-

tilaisuusluokkaan 3, toisin kuin hallituksen esityksessä on tuotu esille.
204

 Toisaalta valio-

kunta toi esille, että poikkeusta koskevassa intressivertailussa yleisen edun tulee olla sitä 

merkittävämpi mitä merkittävämpi luonnonarvo on kyseessä.
205

  Hallituksen esityksen pe-

rusteella olisi johdonmukaista katsoa, että poikkeus yleisen edun vuoksi koskisi vain luo-

kan 3 soita, jolloin poikkeus ei yhtä voimakkaasti heikentäisi luonnonarvojen turvaamisen 

tavoitetta. Tällöin luokkien 4 ja 5 suot jäisivät kokonaan poikkeuksen ulkopuolelle. Käy-

tännössä niiden jättäminen poikkeusperusteen soveltamisalan ulkopuolelle ei vaikuttaisi 

toiminnan sijoittamiseen. Luokkien 4 ja 5 soita on GTK:n mukaan maassa vain 2 % koko 

suopinta-alasta
206

, joten tarvetta sijoittaa toimintaa yleisen edun takia ei pitäisi syntyä. 

Poikkeuksen mahdollistaminen kaikkein arvokkaimmilla soilla olisi vastoin koko säännök-

sen luonnonsuojelullisia tavoitteita, eikä turvetuotantoa tulisi lainkaan sijoittaa luokkien 4–

5 soille.
207
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ja kasvilajien säilymiselle. Lisäksi VAT:ssa ja valtioneuvoston periaatepäätöksessä turvetuotantoa ohjataan 

pois niiltä. 
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Joka tapauksessa poikkeus tulisi kuitenkin sovellettavaksi vain hyvin harvoissa tilanteissa, 

sillä turvetuotannon harjoittamista yleisen edun vuoksi lienee vaikea perustella. Yleiseen 

etuun liittyvän poikkeuksen tulkinta onkin vaikeaa, eikä poikkeus istu YSL 13 §:n koko-

naisuuteen ongelmitta. Kokonaisuutena arvioiden poikkeuksen sovellettavaksi tuleminen 

vaikuttaa epätodennäköiseltä. 

5.1.3 Kaavoitus  

YSL 13 §:n 3 momentti 

Tätä pykälää ei sovelleta, jos 1 momentissa tarkoitetut luonnonarvot on otet-

tu huomioon lainvoimaisessa maakuntakaavassa tai lainvoimaisessa, oikeus-

vaikutteisessa yleiskaavassa ja toiminta sijoittuu mainitussa kaavassa sille 

varatulle alueelle.  

Kaavoitusta koskevan poikkeuksen tarkoituksena on välttää kaksinkertaisten selvitysten 

tekeminen luonnonarvoista.
208

 Sen edellytyksenä on, että alueen käyttötarkoitus ja rajaus 

on osoitettu kaavassa riittävän yksiselitteisesti. Sijoittumisen edellytykset on arvioitava 

säännöksen 1 momentin mukaisesti, jos lupamenettelyssä käy selvästi ilmi, ettei luon-

nonarvoja ole otettu kaavassa huomioon kaavan laatimisen ajankohdan tai yleispiirteisyy-

den takia. Lupaviranomaisen tulisi perustella, miksi uuteen arviointiin tulee ryhtyä.
209

 

Hallituksen esityksen tavoitteiden mukainen kaksinkertaisten selvitysten välttäminen ei 

kuitenkaan käytännössä toteudu toivotulla tavalla. Ympäristölupahakemuksen yhteydessä 

YSL 13 §:ssä huomioon otettavat luonnonarvot kartoitetaan joka tapauksessa, joten sen 

soveltaminen ei edellytä ylimääräisten kartoitusten tekemistä.
210

 Kaavoitusta on voitu hyö-

dyntää ympäristölupaharkinnassa jo aiemmin, mutta YSL 13 §:n poikkeuksen säätämisen 

myötä kaavoitus voi myös estää sijoituspaikan lupaharkinnan turvetuotantohankkeissa. 

Kaavoituksella ei aiemmin ole vastaavaa vaikutusta
211

 ja toivottavampaa olisi ollut, että 

kaavoitus tukisi ympäristönsuojelulain ympäristölupaharkintaan.
212

 Myös Suomen ympä-

                                                 
208

 HE 214/2013 vp, s. 94. 
209

 HE 214/2013 vp, s. 94. 
210

 Airaksinen 2015, s. 82.  
211

 Koivulehto ym. 2012, s. 28. Informaatiolähteenä on aiemmin voitu käyttää kaavojen kaavamerkintöjä ja 

luontoselvityksiä. 
212

 Koivulehto ym. 2012, s. 31. Jo oikeuskäytännössä ja esimerkiksi vesilain esitöissä (HE 277/2009 vp, s. 15) 

on arveltu, ettei kaavoitus ole riittävän tarkkaa, jotta sen pohjalta voitaisiin arvioida erilaisille hankkeille 

soveltuvat alueet täydellisesti. Selvityksen riittämättömyyttä on myös arvioitu tapauksessa KHO 25.8.2006 

(taltio 2170), jossa korkein hallinto-oikeus katsoi, ettei maakuntakaavan kaavaselostukseen ”sisältynyt sellai-

sia turvetuotantoalueiden luonnonarvoja, lajistoa ja maisemaa koskevia, maankäyttö- ja rakennuslain 9 

§:ssä edellytettyjä riittäviä selvityksiä, joiden perusteella olisi voitu ratkaista, täyttyivätkö maakuntakaavalle 

maankäyttö- ja rakennuslain 28 §:n 3 momentissa, erityisesti sen 6 kohdassa tarkoitetut vaatimukset.” 
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ristökeskuksen tekemissä haastatteluissa kävi ilmi, että kaavoituksen toivottiin olevan ym-

päristölupa- ja sijoituspaikkaharkinnan apuna.
213

  

Kaavoitusta koskevan poikkeuksen ongelmana on myös kaavojen ikä ja niiden vaihteleva 

taso. Kaavojen luontoselvityksiä ei ole tarkoitettu sijoituspaikan arviointiin, eivätkä ne ole 

riittävän yksityiskohtaisia.
214

 Kaavoituksella ei voida ennakoida riittävän hyvin sitä, mitkä 

alueet soveltuvat turvetuotantoon.
215

 Esimerkiksi Airaksinen huomauttaa, että alueella on 

voinut tapahtua muutoksia ja luonnonarvoja on voinut muodostua sijoituspaikalle kaavoi-

tusta varten tehdyn kartoituksen jälkeen.
216

 Vanhoissa kaavoissa luonnonarvoja ei ole voitu 

arvioida riittävän tarkasti, sillä käytettävissä ei ole ollut uusinta tietoa lajien ja luontotyyp-

pien uhanalaisuudesta eikä uhanalaisuuden merkityksestä kaavoitusratkaisuille.
217

  Muu-

tenkin kaavoituksen keinot suojaavat luonnonarvoja vaihtelevasti, sillä kaavoitus perustuu 

eritasoisiin luontoselvityksiin. Luonnonarvojen saama turva on aina riippuvainen selvitys-

ten tasosta, eivätkä luonnonarvot tai tuotannon vaikutukset niihin tule kattavasti selvite-

tyiksi muun muassa kaavoituksen suurten pinta-alojen vuoksi.
218

  

Hallituksen esityksen mukaan YSL 13 §:n 1 momentti voikin edelleen tulla sovellettavaksi, 

jos luonnonarvoja ei ole otettu kaavassa huomioon. Syynä tälle olisi kaavan laatimisajan-

kohta tai sen yleispiirteinen ohjaustavoite. Tällöin turvetuotannon sijoittaminen tulisi arvi-

oida YSL 13 §:n 1 momentin mukaisesti.
219

 Poikkeuksen merkitys riippuu siitä, miten tul-

kitaan hallituksen esityksen vaatimusta siitä, että lupamenettelyssä tulee käydä selvästi 

ilmi, ettei luonnonarvoja ole otettu huomioon. Vaikka hallituksen esityksessä kynnys kaa-

voituksen sivuuttamiselle on asetettu korkealle, ei vaatimusta tule tulkita niin ankarasti, 

että tulkinnalla vaarannettaisiin YSL 13 §:n ja sen 1 momentin tavoitteet.  

Luonnonarvojen puutteellisesta huomioon ottamisesta kaavoituksessa voisivat kertoa myös 

muut kuin kaavoitusta varten asiassa tehdyt selvitykset, esimerkiksi ulkopuolisten asian-

tuntijoiden arviot ja havainnot suon luonnonarvoista, tai se, ettei kaavoitus vastaa sen taus-

talla olevissa luontoselvityksissä tehtyjä havaintoja. Erityisesti kaavan laatimisajankohdan 

                                                                                                                                                    
KHO:n mukaan kaava-asiakirjoissa ei ollut sellaista selvitystä, jonka avulla turvetuotantoon varattujen aluei-

den luonnonarvoja olisi voitu tarkastella yksityiskohtaisesti ja arvioida niiden avulla soiden merkitystä luon-

non monimuotoisuuden säilyttämisen kannalta kaavassa suojelutarkoituksiin varattuihin suoalueisiin. 
213

 Koivulehto ym. 2012, s. 31. 
214

 Koivulehto ym. 2012, s. 28. 
215

 Koivulehto ym. 2012, s. 31. 
216

 Airaksinen 2015, s. 82.  
217

 Ks. myös Koivulehto ym. 2012, s. 28. Vuotta 2008 vanhemmissa kaavoissa ei ole voitu ottaa huomioon 

suoluontotyyppien uhanalaisuutta, sillä luontotyyppien uhanalaisuusselvitys julkaistiin vasta vuonna 2008. 
218

 Koivulehto ym. 2012, s. 31. 
219

 HE 214/2013 vp, s. 94. 
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perusteella tulisi voida tulkita varsin herkästi, ettei luonnonarvoja selvästi ole otettu huo-

mioon.
220

  

Kaavoitusta koskevan poikkeuksen ongelma on myös kaavoittajan selvitysvastuun laajuus. 

Kaavoittajalla ei todennäköisesti ole tarpeeksi resursseja tai motivaatiota kattavien luon-

toselvitysten tekemiseen.
221

 Airaksinen on arvioinut, että selvitysten kustannuksista suuri 

osa siirtyisi kaavoittajalle, kun luonnonarvot tulisi kaavoituksen yhteydessä kartoittaa ym-

päristölupamenettelyn mukaisesti.
222

 Hallituksen esityksen mukaan YSL 13 §:n säätäminen 

ei aiheuta maakunnille lisää velvoitteita selvitysten suhteen, mutta ristiriitaisesti hallituksen 

esityksessä myös arvellaan maakuntien selvitysten vähentävän yritysten selvitystaakkaa.
223

  

Puutteistaan huolimatta YSL 13 §:n 3 momentin kaavoitusta koskeva poikkeus on kenties 

todennäköisin sovellettavaksi tuleva poikkeus 4 momentin lisäksi. Sen soveltamista edistää 

se, että lupaviranomaisen on perusteltava päätöksensä uuden arvioinnin tekemisestä ja lu-

pamenettelyssä on käytävä selvästi ilmi, ettei luonnonarvoja ole otettu huomioon kaavas-

sa
224

. Kaavoitus voikin estää YSL 13 § soveltamisen. Salila tulkitsee, ettei luonnonarvojen 

huomioon ottamista ole tarkoitettu kaavoituksessa tehtyjen ratkaisujen hyväksyttävyyden 

mittaamiseen. Jos luonnonarvot on kartoitettu kaavoituksessa ja alue on sen jälkeen osoi-

tettu turvetuotantoalueeksi, ei YSL 13 § tule sovellettavaksi lupaharkinnassa.
225

  

Salila on lisäksi tarkastellut poikkeussäännöksen tulkintaa myös silloin, kun turvetuotanto 

sijoittuu vain osittain sille kaavassa varatulle alueelle. Kaavoitusta koskevasta poikkeuk-

sesta huolimatta toimintaa tuskin voitaisiin tällöin rajata YSL 13 §:n soveltamisalan ulko-

puolelle. Salila on arvioinut oikein, ettei säännöksen soveltaminen vain osaan toiminnasta 

sovi yhteen sääntelyn tavoitteiden kanssa.
226

 Käytännössä tulisi edellyttää, että turvetuo-

tannon sijaintipaikka on merkitty kaavaan juuri sille alalle, jolle turvetuotannon ympäristö-

lupaa haetaan ja että kaava pohjautuu vastaaviin luontoselvityksiin kuin mitä olisi tarvittu 

YSL 13 §:n luonnonarvojen tarkasteluunkin. Kaavojen ei vielä toistaiseksi pitäisi pääasias-

                                                 
220

 Ks. myös KHO 3.3.2017 T 913. Ratkaisussaan korkein hallinto-oikeus katsoi, että vaihemaakuntakaavas-

sa turvetuotantoon osoitetut alueet täyttivät MRL 28 §:n ja VAT:in edellytykset luonnonarvojen huomioon 

ottamisesta. Maakuntakaava oli hyväksytty ennen uuden YSL:n voimaantuloa. Ratkaisussa mielenkiintoista 

on se, että KHO lausui, ettei kaavan hyväksymisajasta johtuen turvetuotantoalueita voitu osoittaa sellaisina, 

joihin sovellettaisiin uuden YSL:n 13 §:n 3 momentin poikkeusta sillä perusteella, että luonnonarvot olisi 

selvitetty maakuntakaavassa. KHO:n mukaan ympäristölupaharkinnassa luonnonarvot tulee selvittää maa-

kuntakaavaa tarkemmin. 
221

 Kuusiniemi 2012, s. 15.  
222

 Airaksinen 2015, s. 82.  
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 HE 214/2013 vp, s. 81. 
224

 HE 214/2013 vp, s. 94. 
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 Salila 2015, s. 160. 
226

 Salila 2015, s. 160.  
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sa estää säännöksen soveltamista, sillä kaavojen pohjalla olevissa selvityksissä ei ole voitu 

huomioida niiden käyttöä turvetuotannon sijoittamiseen. 

Yleisesti ottaen kaavoituksen hyödyntämistä luonnonarvojen suojelussa voidaan kuitenkin 

pitää perusteltuna. Useat asiantuntijat kannattavat kaavoituksen kehittämistä luonnonarvot 

paremmin huomioonottavaksi.
227

 Kaavoitus voisi vaikuttaa suoraan ympäristöluvan myön-

tämisedellytyksiin, jos sitä kehitettäisiin ottamaan luonnonarvot paremmin huomioon.
228

 

Luonnolle aiheutuvien vaikutusten asianmukainen arviointi voisi jopa edistyä, mikäli kaa-

vojen sisältövaatimukset tarkistettaisiin.
229

 YSL 13 §:n valmistelussa ympäristövaliokunta 

oli tyytyväinen siihen, että tulevaisuudessa yhä suurempi osa turvetuotantoalueista sijoittuu 

kaavojen perusteella.
230

 Turvetuotannon sijoituspaikkasääntelyn etuna onkin sen kytkey-

tyminen kaavoitukseen ja sen tarjoama mahdollisuus pilaantumisen arviointia laajempaan 

tarkasteluun.
231

 Kaavoitus ei saisi kuitenkaan saada liian ratkaisevaa roolia turvetuotannon 

ympäristöluvan myöntämisessä. 

Kaavoituksen lisääntyvää roolia voidaan pitää hyväksyttävänä kehityssuuntana, mikäli 

kustannus-, aikataulu- ja resurssikysymykset eivät asetu esteeksi riittävän tarkkojen luon-

toselvitysten tekemiseen kaavoitusvaiheessa. Kaavoituksella voisi olla mahdollista kohen-

taa laajempien, yhtenäisten alueiden suojelua ja maankäytön suunnittelua luonnonarvojen 

säilymistä tukevalla tavalla. Koska varsinkin luontotyyppien suojelu on pääasiassa perus-

tunut hyvin pieniin ja mahdollisesti eristyneisiin kohteisiin, voisi kaavoituksella tulevai-

suudessa kehittää kytkeytyneisyyden huomioon ottamista. Näiden tavoitteiden saavuttami-

nen vaatisi kuitenkin muutoksia kaavoituksen järjestämisessä ja käytännöissä.  

5.1.4 Suon luonnontila on merkittävästi muuttunut 

YSL 13 §:n 4 momentti 

Turvetuotanto voidaan 1 momentin estämättä sijoittaa suolle, jonka luonnon-

tila on ojituksen vuoksi merkittävästi muuttunut. Arvioitaessa suon luonnonti-

lan muutosta otetaan huomioon ojituksesta aiheutuneet muutokset suon vesi-

taloudessa ja kasvillisuudessa. Merkittävästä luonnontilan muutoksesta sää-

detään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. 
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 Ks. mm. Hovila – Kumpula – Kokko 2012 ja Kuusiniemi 2012.  
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 Kuusiniemi 2012, s. 15.  
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 Hovila – Kumpula – Kokko 2012, s. 7. 
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 YmVM 3/2014 vp, s. 11. 
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 Kuusiniemi 2012, s. 21. 
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Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014) 44 §  

Turvetuotanto voidaan ympäristönsuojelulain 13 §:n 4 momentin mukaan 

mainitun pykälän 1 momentin estämättä sijoittaa suolle, jonka luonnontila on 

ojituksen vuoksi merkittävästi muuttunut. Suon luonnontilan muutos on mer-

kittävä, jos:  

1) suon vesitalous on muuttunut peruuttamattomasti, suon vedenpinnan taso 

on alentunut kauttaaltaan ja suon kasvillisuus on muuttunut kauttaaltaan;  

2) suon vesitalous on muuttunut kauttaaltaan, vedenpinnan taso suolla on 

alentunut kauttaaltaan ja muutokset suon kasvillisuudessa ovat selviä; tai  

3) suolla on ojitettuja ja ojittamattomia osia, ojitus estää hydrologisen yhtey-

den suon ja sen ympäristön välillä ja osalla suon ojittamatonta alaa esiintyy 

kuivahtamista ja muutoksia suon kasvillisuudessa. 

YSL 13 §:n 4 momentin ja ympäristönsuojeluasetuksen 44 §:n perusteella siis luonnonti-

laisuusluokkien 0–2 suot jäävät säännöksen soveltamisalan ulkopuolelle. Ympäristövalio-

kunta ehdotti momenttia lisättäväksi YSL 13 §:ään ja merkittävästä luonnontilan muutok-

sesta säätämistä asetuksella, sillä sen mukaan 13 §:ssä ei voida viitata valtioneuvoston pe-

riaatepäätöksen luonnontilaisuusasteikkoon, koska sen luokilla ei ole oikeudellisesti itse-

näistä asemaa. Käytännössä momentissa tarkoitetaan kuitenkin luonnontilaisuusasteikon 

luokkia.
232

 Ympäristövaliokunnan lisäksi myös perustuslakivaliokunta, maa- ja metsätalo-

usvaliokunta ja talousvaliokunta ehdottivat säännöksen rajauksen tarkentamista.
233

  

Salila on esittänyt, että säännöksen 4 momentin suhdetta 1 momenttiin voidaan pitää epä-

selvänä, sillä alueella tuskin on jäljellä 1 momentissa tarkoitettua luonnonsuojelullista ar-

voa, mikäli luonnontilan merkittävä muutos on tapahtunut. Merkityksellistä on heidän mu-

kaansa lähinnä se, miten lainkohdan tarkoittamaa merkittävää muutosta tullaan arvioimaan 

käytännössä.
234
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 YmVM 3/2014 vp, s. 11–12. 
233

 YmVM 3/2014 vp, s. 9–10. 
234

 Salila 2015, s. 160. Salilan tulkinnasta poiketen tässä tutkielmassa argumentoidaan, ettei kyseinen oletta-

ma välttämättä pidä paikkaansa. Kysymykseen palataan myös luvussa 6.  
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Käytännössä suuressa osassa tapauksista lieneekin, että ojitus on aiheuttanut huomattavia 

muutoksia suon vesitaloudessa ja kasvillisuudessa.
235

 Tällöin turvetuotanto voidaan siis 

sijoittaa suolle 4 momentin mukaisesti. Salilan arvion mukaan samaan lopputulokseen to-

sin päädyttäisiin myös ilman 4 momenttia, sillä huomattavien muutosten jälkeen suolla ei 

pitäisi olla jäljellä 1 momentissa tarkoitettuja valtakunnallisesti tai alueellisesti merkittäviä 

luonnonarvoja.
236

 Salilan arviolla ei kuitenkaan ole selvää luonnontieteellistä tai käytän-

nöllistä pohjaa. Tosiasiassa suon määrittäminen johonkin luonnontilaisuusluokkaan voi 

olla karkea arvio ja luokkaan vaikuttaa suuresti se, miten suo on rajattu. Suuri suoalue voi-

daan käytännössä luokitella luokkaan 2 ja katsoa siten luonnontilansa menettäneeksi, vaik-

ka sillä olisikin ojittamattomia osia, joilla esiintyy uhanalaisia lajeja tai luontotyyppejä.  

Joka tapauksessa 4 momentilla tuodaan suoraan säädöstekstiin hallituksen esityksen määri-

telmä 13 §:n soveltamisesta vain luokkien 3–5 soille. Asetuksen kuvaus vastaa luonnonti-

laisuusluokituksen luokkien 0–2 kuvausta ja sillä suljetaan pois säännöksen soveltaminen 

kyseisillä soilla. YSL 13 §:n 1 momentti tuleekin harvoin sovellettavaksi 1 momentin raja-

usten sekä 2–4 momenttien poikkeusten takia. 

5.2 Säännöstä sovelletaan harvoin 

5.2.1 YSL 13 §:n soveltaminen aluehallintoviraston ratkaisuissa 

Ympäristövaliokunnan mukaan YSL 13 § oli hyväksyttävissä juuri sen korkean sovelta-

miskynnyksen, poikkeamismahdollisuuksien ja valiokunnan ehdottamien muutosten ta-

kia.
237

 Säännöksen soveltamisala on myös rajattu tarkasti. Ympäristövaliokunta viittaa 

GTK:n selvitykseen
238

, jonka mukaan 53 % soiden pinta-alasta kuuluu luokkiin 0–1, 31 % 

luokkaan 2, 14 % luokkaan 3, 1 % luokkaan 4 ja alle 1 % luokkaan 5.
239

 Säännöstä sovelle-

taan siis lähtökohtaisestikin alle 16 %:lla soista, jos luokittelussa tukeudutaan GTK:n arvi-

                                                 
235

 Ks. Kaakinen ym. 2008, s. 77. Soiden keskeisimpiin toiminnallisiin piirteisiin kuuluvat sen turpeenmuo-

dostus sekä vesitalous. Ojituksen seurauksena piirteet häviävät. Suotyyppien uhanalaisuusarvioinnissa ojite-

tut turvemaat onkin luettu suotyypin pinta-alan poistumaksi. 
236

 Toisaalta toiminnanharjoittajan kannalta saattaa olla selkeämpää, että 4 momentissa säännöksen sovelta-

misalasta suljetaan varsin yksiselitteisesti pois luonnontilansa menettäneet suot.  
237

 YmVM 3/2014 vp, s. 9. 
238

 Selvitystä ei ole julkaistu.  
239

 Pinta-aloina 0–1 luokka käsittää 1 100 000 ha, 2 luokka 640 000 ha, 3 luokka 290 000 ha, 4 luokka 25 000 

ha ja 5 luokka 5 725 ha (YmVM 3/2014 vp, s. 9). Ympäristövaliokunnan mietinnön mukaan turvetuottajat 

ovat koonneet tiedot hallinnassaan olevista, turvetuotantoon soveltuvista soista. Näistä noin puolet kuuluu 

luokkaan 0–1 ja 30 % luokkaan 2. Hyödyntämismahdollisuuksia ei olisi noin 20 %:lla soista.  
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oon. Hallituksen esityksessä ennakoidaan, että vuositasolla muutama turvetuotannon ym-

päristölupahakemus tulisi hylätyksi YSL 13 §:n perusteella.
240

 

Tutkielmaa varten tarkasteltiinkin, kuinka harvoin YSL 13 § tulee sovellettavaksi. Aluehal-

lintoviraston ratkaisuista tutkittiin, onko YSL 13 §:n 1–3 momentteja sovellettu ja miten 

aluehallintovirasto on perustellut ratkaisunsa säännöksen soveltamatta jättämisestä.   

Yhdessäkään päätöksessä vuosilta 2015 ja 2016 ei sovellettu YSL 13 §:n 1–3 momentteja. 

Vuodelta 2017 vain yhdessä päätöksessä (ESAVI/6011/2015) sovellettiin 1 momenttia.
241

 

77 tutkitun päätöksen joukossa oli siis vain yksi ratkaisu, jossa turvetuotannon ympäristö-

lupa hylättiin YSL 13 §:n perusteella. Muutoin päätöksissä oli pääsääntöisesti mainittu, 

ettei lupaharkinnassa ole tarpeen soveltaa ympäristönsuojelulain 13 §:n 1–3 momenttien 

säännöksiä. Momenttien soveltamatta jättäminen oli usein perusteltu luonnontilan merkit-

tävällä muutoksella tai valtakunnallisesti tai alueellisesti merkittävien luonnonarvojen 

puuttumisella alueelta.  

”Uuden laajennusalueen luonnontila on ojitusten vuoksi merkittävästi muut-

tunut eikä lupaharkinnassa ole ollut tarpeen soveltaa turvetuotannon sijoit-

tamista koskevia ympäristönsuojelulain 13 §:n 1–3 momenttien säännöksiä.” 

(LSSAVI/7149/2014) 

”Uusi tuotantolohko 7 on pääosin ojittamaton yhtenäinen suoalue, missä on 

myös luonnontilaisia tai enintään vähän muutettuja osia. Käytettävissä olevi-

en selvitysten perusteella alueella ei kuitenkaan ole valtakunnallisesti tai 

alueellisesti merkittäviä luonnonarvoja, jotka estäisivät alueen ottamisen tur-

vetuotantokäyttöön.” (ISAVI/707/2015) 

Turvetuotannon YSL 13 §:n perusteella kieltävän ratkaisun ESAVI/6011/2015 päätöspäivä 

oli 9.3.2017. Kyseisessä tapauksessa turvetuotannon ympäristölupaa haettiin Eurassa sijait-

sevalle Omassuolle.
242

 Yli puolet tuotantoon haetusta alasta oli hakemuksen muutoksen 

                                                 
240

 HE 214/2013 vp, s. 80. Hallituksen esityksen mukaan kyseisten soiden osalta voitaisiin myöhemmin arvi-

oida niiden sisällyttäminen soidensuojelun täydennysohjelmaan.  
241

 ESAVI/6011/2015. Ratkaisu on lainvoimainen. 
242

 ESAVI/6011/2015, s. 1. 
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jälkeen ojittamatonta.
243

 Omassuota ei ollut aiemmin käytetty turvetuotannossa.
244

 Sen 

alueella ei ollut yleiskaavaa, eikä maakuntakaavassa ollut huomioitu luonnonarvoja.
245

   

Aluehallintovirasto hylkäsi hakemuksen, sillä turvetuotanto Omassuolla aiheuttaisi alueel-

lisesti merkittävän luonnonarvon turmeltumista. Alueellisesti merkittävän luonnonarvon 

muodosti suon perhoslajisto.
246

 Hakijan teettämissä luontoselvityksissä uhanalaisia lajeja ei 

löytynyt
247

, mutta Varsinais-Suomen ELY-keskus toimitti lausuntonsa liitteenä Suomen 

Perhostutkijan Seuran kolmen jäsenen havainnot uhanalaisista lajeista vuodelta 2016
248

. 

Havaintojen mukaan Omassuolla esiintyi viisi uhanalaisuusluokituksessa uhanalaiseksi 

arvioitua perhoslajia.
249

 ELY-keskus ja aluehallintovirasto pitivät tietoja luotettavina.
250

  

Ratkaisussaan aluehallintovirasto otti huomioon paitsi Omassuon perhoslajiston, myös 

kytkeytyvyyden. Luonnonarvon merkittävyyttä lisäsi aluehallintoviraston mukaan suon 

sijainti laajasti ojitetun seutukunnan alueella sekä alueen luonnontilaisten soiden merkitys 

lajiston levittäytymiselle Varsinais-Suomesta Pohjanmaalle ja toisinpäin.
251

   

Ratkaisussaan aluehallintovirasto otti myös kantaa soiden rajaukseen ja luonnontilaisuus-

luokitukseen. Sen mukaan soiden vesitalouden ja kasvillisuuden muutokset vaihtelevat 

liukuvasti, joten luonnontilaisuusluokkien väliin jää rajatapauksia. Aluehallintovirasto ko-

rosti ratkaisunsa perusteluissa, ettei soiden rajaamiselle ole määritetty tarkkoja ohjeita tai 

periaatteita ja että luokat ovat väistämättä keinotekoisia. Kaikki suot eivät sovi tietyn luo-

kan kuvaukseen, vaan niissä voi olla eri luokkien piirteitä.
252

 Aluehallintovirasto tulkitsi 

Omassuon itäisen suoaltaan kuuluvan luokkaan 3. Arvioinnissa se kiinnitti huomiota kas-

villisuuteen, kuivatukseen, vedenpintaan ja seutukunnan 80 %:n ojitusasteeseen. Tapauk-

sessa YSL 13 §:n 4 momentin poikkeus ei tullut sovellettavaksi, sillä luonnontilan muutok-

sen ei katsottu olevan merkittävä johtuen siitä, ettei suon ojittamattomalla alalla esiintynyt 

kuivahtamista tai muutoksia suon kasvillisuudessa.
253
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 ESAVI/6011/2015, s. 70. 
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 ESAVI/6011/2015, s. 66. 
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 ESAVI/6011/2015, s. 67. 
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Tapauksessa ESAVI/6011/2015 hyvin ratkaisevaa on se, että viranomainen perusti ratkai-

sunsa muihin kuin hakijan teettämiin luontokartoituksiin. Ongelmana turvetuotantoon haet-

tujen alueiden luontoselvitysten osalta on, että eri kartoitusten tiedot voivat poiketa toisis-

taan. Tietoa uhanalaisista lajeista voidaan esimerkiksi vääristellä silloin, kun viranomainen 

ei ole itse tehnyt luontoselvityksiä. Haastateltavista B toi esiin sen, että turvetuotantoa har-

joittaville yrityksille luontoselvityksiä tekevien tahojen intresseissä on miellyttää tilaajaa. 

Lisäksi hän oli huolissaan siitä, että maanomistaja voi halutessaan muutamalla reunaojalla 

muuttaa luokan 3 aapasuon luokkaan 2 kuuluvaksi suoksi.  

Aluehallintovirastoilla ja ELY-keskuksilla ei tyypillisesti ole riittävästi resursseja turvetuo-

tantoon haettujen soiden luonnonarvoista saatujen tietojen tarkistamiseen. Tutkimustietoa 

lajistosta ja luontotyypeistä on ylipäätään usein liian vähän luotettavien arviointien tekemi-

seksi, joten kaikki olemassa oleva aineisto tulee saada käyttöön, jolloin paikalliset luonto-

harrastajat voivat olla arvokas apu luonnonarvojen selvittämisessä. Ulkopuolisten asiantun-

tijoiden selvitysten painoarvoa lisää henkilökohtaisen, taloudellisen intressin puuttuminen. 

Turvetuotannon luontoselvitysten osalta tulee ottaa huomioon myös, että luotettavuuteen 

vaikuttavat selvityksen tekijän asiantuntemuksen lisäksi esimerkiksi selvitysten ajankohta 

ja sääolosuhteet. 

Aluehallintovirastojen päätöksistä käy ilmi, ettei YSL 13 §:ää ole vielä juuri sovellettu. Se 

voi siitä huolimatta ohjata turvetuotantoa pois luonnontilaisilta soilta, sillä sen ansiosta 

toiminnanharjoittajat pyrkivät suuntaamaan hankkeitaan muualle. Toiminnanharjoittajat 

saattavat myös peruuttaa hakemuksiaan, kun aluehallintoviraston täydentämispyynnöstä 

käy ilmi luonnonarvojen selvittämisen vaatimus. Turvetuotannon ympäristöluvan hakemi-

nen on aikaa vievää ja kuluttaa taloudellisia resursseja, eikä lupaa ole kannattavaa hakea 

suolle, jolla saattaa olla YSL 13 §:ssä tarkoitettuja luonnonarvoja. Haastateltavista B mai-

nitsi, että säädöksen merkittävin vaikutus on sen ennaltaehkäisevyys, sillä YSL 13 §:n ta-

kia suuret tuottajat eivät hae lupia alueilla, joilla selvästi on luvanmyöntämisesteitä, vaan 

kohdentavat tuotantoa luokkien 0–2 soille.  

5.2.2 Perustelut YSL 13 §:n 1 momentin soveltamatta jättämiselle 

Aluehallintoviraston ratkaisuista tutkittiin myös perustelut YSL 13 §:n 1 momentin sovel-

tamatta jättämiselle. Kaikkiaan aineistoon kuului yhteensä 71 päätöstä, joissa turvetuotan-

nolle myönnettiin ympäristölupa. Pääsääntöisesti ratkaisuissa käytettiin useampaa kuin 

yhtä perustelua. Soveltamatta jättämisen syitä olivat aluehallintoviraston päätösten mukaan 
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esimerkiksi alueen luonnontilan merkittävä muutos, valtakunnallisesti tai alueellisesti mer-

kittävien luonnonarvojen puuttuminen, alueen aiempi turvetuotantokäyttö ja ojitus. Muu-

tamassa ratkaisussa myös perusteltiin suon kuuluvan luonnontilaisuusluokkaan 0–2. 11 

ratkaisun perusteluissa ei viitattu lainkaan YSL 13 §:ään tai sen sisältöön. Suurimmassa 

osassa niistäkin YSL 13 § oli kuitenkin listattu sovellettujen säännösten joukkoon.  

Tyypillisesti ympäristölupahakemus koski vanhaa turvetuotantoaluetta tai uutta lisäaluetta, 

joka sijaitsi vanhan turvetuotantoalueen yhteydessä. Uusi tuotantoalue oli kyseessä 19 ta-

pauksessa. Kaikissa tapauksissa YSL 13 §:n soveltamatta jättäminen oli perusteltu lyhyesti.  

Kuva 1. Aluehallintoviraston päätösten perustelut YSL 13 §:n 1 momentin soveltamatta jättämisel-

le tapauksissa, joissa myönnettiin lupa turvetuotannolle. Pääsääntöisesti ratkaisuissa käytettiin use-

ampaa kuin yhtä perustelua.
254

 

 

Päätösten joukossa oli tapauksia, joissa YSL 13 §:n 1 momentin soveltaminen olisi voinut 

olla mahdollista. Esimerkiksi tapauksessa LSSAVI/2426/2015 haettiin turvetuotannon ym-

päristölupaa Kotanevan turvetuotantoalueelle, joka oli uusi tuotantoalue ja josta suurin osa 

oli ojittamatonta.
255

 Aluehallintovirasto perusteli YSL 13 §:n soveltamatta jättämättä hyvin 

suppeasti näistä seikoista huolimatta. Sen mukaan tuotantoalueella tai toiminnan vaikutus-

alueella ei ollut ympäristönsuojelulain 13 §:ssä tarkoitettuja valtakunnallisesti tai alueelli-

sesti merkittäviä luonnonarvoja. 

                                                 
254

 ”Ei viittausta YSL 13 §:ään” tarkoittaa, ettei YSL 13 §:ään tai sen sisältöön viitattu ratkaisun perusteluis-

sa. ”Ei merkittäviä luonnonarvoja” tarkoittaa, ettei alueella aluehallintoviraston mukaan ollut valtakunnalli-

sesti tai alueellisesti merkittäviä luonnonarvoja tai turvetuotanto ei aiheuttanut niiden turmeltumista. ”Vanha 

tuotantoalue” kuvaa sitä, että kyseessä oli aiemmin turvetuotannossa ollut alue tai tuotantoon haettu, uusi 

lisäalue sijaitsi vanhan tuotantoalueen yhteydessä. Uusi tuotantoalue oli kyseessä 19 tapauksessa, joissa YSL 

13 §:n soveltamatta jättämistä oli tyypillisesti perusteltu ojituksesta aiheutuneella luonnontilan merkittävällä 

muutoksella. Yksikään turvetuotantoon haetuista alueista ei ollut kokonaan ojittamaton.  
255

 Ratkaisusta on valitettu Vaasan hallinto-oikeuteen ja asia on siellä vireillä.  
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Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualue katsoi antamas-

saan lausunnossa muun muassa, että alueella sijaitsee valtakunnallisesti ja alueellisesti vaa-

rantunutta suoyhdistymätyyppiä, viettokeidasta, sekä silmälläpidettäviä lyhytkorsinevaa ja 

tupasvillarämettä, Suomen vastuulajeihin lukeutuvaa rimpirahkasammalta (Sphagnum an-

nulatum) ja ympäristöhallinnon seurattavien lajien ryhmään kuuluvaa kuljusammalta 

(Sphagnum cuspidatum). Lisäksi se totesi ojittamattoman suoalueen ottamisen turvetuotan-

toon olevan VAT:n vastaista.
256

 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen ympäristö ja luonnon-

varat -vastuualueen lisäksi esimerkiksi Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kalatalousvi-

ranomainen katsoi suon olevan luonnontilainen.
257

  

Myös esimerkiksi Laihian kunnan rakennus- ja ympäristölautakunta vastusti turvetuotan-

non sijoittamisesta, koska kyseessä oli sen mukaan ojittamaton ja luonnontilainen alue. 

Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piiri ry muistutti, ettei hanke liity aiempaan 

turvetuotantoon, ja alue on lähes kokonaan ojittamatonta ja sillä sijaitsee vaarantunutta, 

minerotrofista lyhytkorsinevaa sekä silmälläpidettäviä suotyyppejä ja suoyhdistelmätyyp-

pejä. Se myös arvosteli alueen lajistoa koskevia selvityksiä heikkotasoisiksi.
258

  

Ratkaisun perusteluissa tai vastauksessaan lausuntoihin aluehallintovirasto ei ottanut kan-

taa siihen, miksei se katsonut esimerkiksi viettokeitaan olevan sellainen valtakunnallisesti 

tai alueellisesti merkittävä luonnonarvo, joka estäisi turvetuotannon sijoittamisen.
259

 Hakija 

oli esittänyt alueen kuuluvan luonnontilaisuusluokkaan 2.
260

  

5.2.3 Turvetuotannon ympäristöluvan hylkäämisen perusteet  

Aineistoon kuului kuusi päätöstä, joissa turvetuotannon ympäristölupa hylättiin koko-

naan.
261

 Hylkäämisen perusteena oli kaikissa tapauksissa YSL 49 § 1 momentti eli ympä-

ristöluvan myöntämisen edellytysten täyttymättä jääminen. Pääsääntöisesti hylkääminen 

johtui 2 kohdan soveltamisesta.   

Syynä olivat erilaiset vesistövaikutukset, muun muassa uhanalainen taimenkanta
262

 tai ve-

sistön loma-asutukselle sekä virkistyskäytölle aiheutuva merkittävä haitta ja kala- ja rapu-
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 LSSAVI/2426/2015, s. 14.  
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 LSSAVI/2426/2015, s. 15–16. 
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 LSSAVI/2426/2015, s. 18–20.  
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 LSSAVI/2426/2015, s. 58–59. 
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 LSSAVI/2426/2015, s. 46. 
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 Vuoden 2016 päätökset: ISAVI/977/2015, LSSAVI/2688/2015 ja LSSAVI/2687/2015. Vuoden 2017 

päätökset: LSSAVI/2731/2016, LSSAVI/3217/2015 ja ESAVI/6011/2015. 
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 LSSAVI/2888/2015. 
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kantojen elinolosuhteiden heikkeneminen
263

. Yhdessä tapauksessa sovellettavaksi tuli 

myös 4 kohta, sillä turvetuotanto olisi aluehallintoviraston mukaan aiheuttanut merkittävän 

ympäristön pilaantumisen vaaran lisäksi erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista 

läheisissä joissa
264

.  

Lisäksi yhteensä kahdeksassa päätöksessä ympäristölupahakemus hylättiin osittain. Osit-

taisen hylkäämisen syitä olivat esimerkiksi YSL 49.1 §:n 2 kohta, vesilain 2:11.1 §:n
265

 ja 

naapuruussuhdelain (13.2.1920/26) 17 §:n soveltaminen
266

 sekä sääksen pesä
267

, läheinen 

asutus, vesistövaikutukset ja pohjavesivaikutukset.
268

  

5.2.4 YSL 13 §:n suhde YSL 49 §:ään 

YSL 13 §:n lisäksi luonnonarvot ovat myös YSL 49.1 §:n 2 ja 4 kohdan taustalla. YSL 49 

§ vastaa aiemman ympäristönsuojelulain (86/2000) 42 §:ää. YSL 49 §:ssä säädetään ympä-

ristöluvan myöntämisen edellytyksistä seuraavasti: 

Ympäristöluvan myöntäminen edellyttää, ettei toiminnasta, asetettavat lupa-

määräykset ja toiminnan sijoituspaikka huomioon ottaen, aiheudu yksinään 

tai yhdessä muiden toimintojen kanssa: 

1) terveyshaittaa; 

2) merkittävää muuta 5 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua seurausta 

tai sen vaaraa;  

3) 16—18 §:ssä kiellettyä seurausta; 

4) erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan 

tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista 

toiminnan vaikutusalueella; 

5) eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua 

kohtuutonta rasitusta; 
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 ISAVI/977/2015.  
264

 LSSAVI/3217/2015. 
265

 Vesilain 2:11.1 §:n mukaan luonnontilaisen enintään kymmenen hehtaarin suuruisen fladan, kluuvijärven 

tai lähteen taikka muualla kuin Lapin maakunnassa sijaitsevan noron tai enintään yhden hehtaarin suuruisen 
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 Naapuruussuhdelain 17 §:n 1 momentin mukaan kiinteistöä, rakennusta tai huoneistoa ei saa käyttää siten, 
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 Sääksi (Pandion haliaetus) on rauhoitettu LSL 38 §:n nojalla. LSL 39.1 §:ssä kielletään rauhoitetun lajin 

yksilöiden häirintä. Luonnonsuojeluasetuksen 19 §:n perusteella sääksi on suuri petolintu, jonka pesäpuu on 

rauhoitettu LSL 39.2 §:n nojalla. 
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 PSAVI/3993/2014, ESAVI/4483/2015, LSSAVI/6354/2014, LSSAVI/5626/2015, ESAVI/136/2015, 
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6) olennaista heikennystä edellytyksiin harjoittaa saamelaisten kotiseutualu-

eella perinteisiä saamelaiselinkeinoja tai muutoin ylläpitää ja kehittää saa-

melaiskulttuuria taikka olennaista heikennystä kolttien elinolosuhteisiin tai 

mahdollisuuksiin harjoittaa kolttalaissa tarkoitettuja luontaiselinkeinoja kolt-

ta-alueella. 

YSL 49.1 §:n 2 kohdassa viitataan merkittävään muuhun YSL 5 §:n 1 momentin 

2 kohdassa tarkoitettuun seuraukseen tai sen vaaraan. YSL 5 §:n 1 momentin 2 kohdan 

mukaan ympäristön pilaantumisella tarkoitetaan 

sellaista päästöä, jonka seurauksena aiheutuu joko yksin tai yhdessä muiden 

päästöjen kanssa:  

a) terveyshaittaa;  

b) haittaa luonnolle ja sen toiminnoille;  

c) luonnonvarojen käyttämisen estymistä tai melkoista vaikeutumista;  

d) ympäristön yleisen viihtyisyyden tai erityisten kulttuuriarvojen vähenty-

mistä;  

e) ympäristön yleiseen virkistyskäyttöön soveltuvuuden vähentymistä;  

f) vahinkoa tai haittaa omaisuudelle taikka sen käytölle; tai 

g) muu näihin rinnastettava yleisen tai yksityisen edun loukkaus. 

Hallituksen esityksen mukaan YSL 13 §:n tarkoituksena on luonnonarvojen huomioon 

ottaminen vastaavalla tavalla kuin vanhassa YSL 42 §:ssä ja uudessa YSL 49 §:ssä.
269

 

Ympäristönsuojelulain uudistamisen jälkeen 49.1 §:n 2 kohdan muotoilu eroaa jonkin ver-

ran aiemmasta 42 §:stä. Hallituksen esityksen mukaan kohdan 2 sisältö ei muuttuisi.
270

 

Aiemman hallituksen esityksen (84/1999) mukaan merkittävää pilaantumista tarkasteltai-

siin tapauskohtaisesti. Se voisi olla esimerkiksi paikallisesti tärkeän tai uhanalaisen lajin 

tuhoaminen. Pilaantumisen merkittävyyttä arvioitaisiin muun muassa kohdealueen ominai-

suuksien sekä vaikutuksen voimakkuuden ja laajuuden perusteella.
271

  

YSL 49.1 §:n 4 kohdan mukaisten erityisten luonnonolosuhteiden huonontuminen on este 

ympäristöluvan myöntämiselle. Erityisillä luonnonolosuhteilla tarkoitetaan poikkeuksellis-

                                                 
269

 HE 214/2013 vp, s. 93. Sitä vastoin jos luonnonarvot on suojeltu vesilain tai luonnonsuojelulain säännös-

ten nojalla, on suojelussa tarkoitus noudattaa näiden säännöksiä YSL 13 §:n sijasta. 
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 HE 214/2013 vp, s. 111. Vanhan YSL:n muotoilussa kiellettiin aiheuttamasta merkittävää muuta ympäris-

tön pilaantumista tai sen vaaraa. Uudistuksessa ympäristön pilaantumisen määritelmä (ks. YSL 527/2014 5.1 

§:n 2 kohta ja YSL 86/2000 3.1 §:n 1 kohta) säilyi pääosin samana. Hallituksen esityksen (HE 214/2013 vp, 

s. 87) mukaan uuden lain määritelmä vastaa vanhan lain määritelmää. 
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 HE 84/1999 vp, s. 66. 
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ten luonnonarvojen muodostamaa kokonaisuutta. Sellaisia voisi siis olla esimerkiksi vesi-

alueella, joka on säilynyt luonnontilaisena ja poikkeuksellisen puhtaana.
272

 

Airaksinen on kritisoinut uuden YSL:n hallituksen esitystä siitä, ettei YSL 13 §:ää voi to-

dellisuudessa verrata YSL 49 §:ään. Airaksisen mukaan säännösten perustelut poikkeavat 

toisistaan merkittävästi, YSL 49.1 § on avoimempi ja korostaa kokonaisharkintaa. Lisäksi 

YSL 49.1 §:n 4 kohtaa on sovellettu harvoin ja sitä on siksi vaikea verrata YSL 13 §:n so-

veltamiseen.
273

 Airaksinen toteaa, ettei vertailukohtaa saa myöskään YSL 49.1 §:n 2 koh-

dasta, sillä YSL 13 §:n taustalla olevan hallituksen esityksen mukaan yksittäinen uhanalai-

nen lajikaan ei riitä luvanmyöntämisesteeksi.  Hallituksen esityksessä tosin todetaan, että 

yksittäinenkin uhanalaisen lajin merkittävä esiintymä voi olla este, vaikka pääsääntöisesti 

merkittävällä luonnonarvolla tarkoitetaan useamman kuin yhden uhanalaisen lajin tai luon-

totyypin esiintymistä.
274

 Kokonaisuudessaan Airaksinen lienee kuitenkin oikeassa siinä, 

että YSL 13 §:n tulkinnalle voi olla vaikea löytää vertailukohtaa YSL 49 §:stä.  

Tutkituissa aluehallintoviraston päätöksissä 49.1 §:n 4 kohtaa oli sovellettu harvoin. Sitä 

sovellettiin vain yhdessä tapauksessa, jossa esteen turvetuotannolle muodosti myös 2 koh-

ta.
275

 Suuressa osassa aluehallintovirastojen päätöksistä kuitenkin viitattiin 49.1 §:n 4 koh-

taan – luvanmyöntämisedellytysten täyttyminen oli usein todettu kirjoittamalla, ettei ”toi-

minnasta -- aiheudu ympäristönsuojelulain 49 §:ssä tarkoitettua erityisten luonnonolosuh-

teiden huonontumista”. Samassa yhteydessä mainittiin yleensä ensin, ettei lupaharkinnassa 

ole tarpeen soveltaa YSL 13 §:ää.  

                                                 
272

 HE 84/1999 vp, s. 66. 
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6. Luonnonarvojen suojelun muutostarpeet 

6.1 Soveltamisalan laajentaminen luonnontilaisuusluokkaan 2  

Tutkielmaa varten tehdyissä haastatteluissa kukaan vastaajista ei pitänyt hyvänä säännök-

sen soveltamisalan ulottamista vain luokkien 3–5 soihin. Erityisesti luokassa 2 nähtiin ole-

van luonnonarvoiltaan merkittäviä soita, joiden tulisi kuulua säännöksen soveltamisalaan 

(A, C, D). A ja E katsoivat, että soveltamisala tulisi ulottaa kaikkiin soihin. B näki puuttee-

na myös sen, etteivät ennallistetut suot voi koskaan kuulua luokkaan 3, ja ne jäävät siten 

soveltamisalan ulkopuolelle. D piti sääntelyn riskinä lisäksi sitä, että lupa myönnetään luo-

kan 2 soille automaattisesti ilman luonnonarvojen arviointia.  

Säännöksen soveltamisalan osalta varsinkin A ja F korostivat tutkimuksen ja tapauskohtai-

sen harkinnan suurta merkitystä. F mainitsi esimerkkinä vuosikymmeniä sitten ojitetulla 

suolla sijaitsevan lähteen, jonka ympäristössä edelleen kasvaa uhanalaisia lajeja. Hänen 

mukaansa tapauskohtaisessa harkinnassa vastaavat erityistilanteet voitaisiin ottaa huomi-

oon, eikä suota luokiteltaisi luonnontilaltaan luokkaan 1 tai 2, kuten tämän hetkisessä tilan-

teessa meneteltäisiin. 

Jotta soiden uhanalaiset lajit ja luontotyypit saisivat YSL 13 §:n nojalla kattavasti suojaa, 

tulisi säännöksen soveltamisala siis joko ulottaa kaikkiin soihin tai vähintään luokan 2 soi-

hin. YSL 13 §:n soveltamisalan taustalla vaikuttanee poliittisen paineiden lisäksi se aja-

tusmalli, ettei luokkien 0–2 soilla olisi merkittäviä luonnonarvoja. Esimerkiksi Salila on 

esittänyt, ettei merkittävästi muuttuneella suolla enää olisi jäljellä luonnonarvoja.
276

 Salilan 

tulkinnan oikeellisuus on kuitenkin hyvin riippuvainen siitä, miten luonnontilaisuus määri-

tellään ja miten luonnontilaisuusluokkaan vaikuttaa suon rajaustapa. Merkittävän muutok-

sen määritteleminen on luonnontieteelliseltä kannalta aina vaikea tulkintakysymys. Siksi 

tässä työssä suositellaan Salilan näkemyksestä vastakkaista suuntausta. Suon huolimaton 

tai suurpiirteinen rajaaminen ei saa automaattisesti johtaa YSL 13 §:n soveltamatta jättämi-

seen, vaan ratkaisuja tehdessä tulee tapauskohtaisesti ottaa huomioon luonnonarvot niillä-

kin soilla, joilla on ojitettuja osia ja jotka voitaisiin nopeasti tulkita merkittävästi muuttu-
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neiksi.
277

 Lisäksi merkittäviä luonnonarvoja voi edelleen olla jäljellä sellaisillakin soilla, 

jotka kokonaisuutena arvioiden ovat kaukana luonnontilaisesta suosta. 

Valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa turvetuotannon tarkempi suuntaaminen jää 

varsin avoimeksi. VAT:in mukaan turpeenottoon käytetään ojitettuja ja luonnontilaltaan 

muuten merkittävästi muuttuneita soita tai suopeltoja, jotka eivät enää ole viljelykäytös-

sä.
278

 Valtioneuvoston periaatepäätöksen yleissuosituksen perusteella taas luokan 2 soiden 

kuulumista säännöksen soveltamisalaan voitaisiin pitää perusteltuna. Periaatepäätöksen 

yleissuosituksen mukaan turvetuotanto kohdennetaan luokkien 0 ja 1 soille. Sen mukaan 

luokan 2 soille ”voidaan suunnata turvetuotantoa silloin, kun suon yleinen luonnonarvo on 

seutukunnan ojitusasteen perusteella keskimääräistä alhaisempi, eikä kohteella ole merkit-

täviä erityisiä luonnonarvoja”. Haastateltavista C huomautti yleissuosituksen olevan onnis-

tunut, sillä siinä turvetuotantoa suunnataan luokan 2 ja 3 soille vain poikkeustapauksissa.  

Myös soiden ja turvemaiden maakuntakaavoituksesta annetun ympäristöministeriön ohjeen 

mukaan turvetuotantoon tulee ottaa ensisijaisesti luokkien 0 ja 1 soita, jos niillä ei ole mer-

kittäviä, erityisiä luonnonarvoja. Tuotantoon voidaan kuitenkin ottaa myös luokan 2 soita, 

jos turvetuotannolle maakunnassa asetetut tavoitteet niin edellyttävät ja jos seudun soiden 

ojitusaste on vähemmän kuin yli 75 %. Tällöinkin suolla olevat erityiset luonnonarvot tulee 

ottaa huomioon, ja suon käyttö määräytyy ensisijaisesti niiden perusteella. Luokan 2 soita 

voidaan siis ottaa turvetuotantoon sen mukaan, mitä vähemmän erityisiä luonnonarvoja 

soilla on ja mitä alhaisempi seudun ojitusaste on.
279

  

Erityisesti luokan 2 soiden rajaamisella YSL 13 §:n ulkopuolelle ei olekaan pitäviä perus-

teluita. Turvetuotannon sijoittamista luokan 2 soille tulisi yleensä välttää, ja tällöin olisi 

perusteltua ulottaa YSL 13 §:n soveltaminen myös niihin. Tämä edellyttäisi ympäristön-

suojeluasetuksen 44 §:n muutosta sekä mahdollisesti muutoksia YSL 13 §:n 4 momenttiin. 

Myös esimerkiksi Eklund on esittänyt, että ympäristönsuojeluasetuksen 44 § ja erityisesti 

sen kohta 3 vaikeuttavat YSL 13 §:n soveltamista.
280

  

Nykyisen YSL 13 §:n soveltamisalan muutoksen puolesta puhuu myös ennallistettujen 

soiden aseman parantaminen. Suon ennallistamisen ja sen onnistumisen tulisi mahdollistaa 
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YSL 13 §:n soveltaminen. Ennallistamisen päämäärä huomioon ottaen ei voida pitää hy-

väksyttävänä, etteivät suon luonnonarvot voisi tulla arvioiduiksi YSL 13 §:n 1 momentin 

mukaisesti.  

Luonnontilaisuusluokkien osalta YSL 13 §:n soveltamisalaa tulisikin laajentaa. Nyt sovel-

tamisalan tiukan rajauksen takia useita luokkien 2 ja 3 väliin jääviä soita jää vaille suojaa. 

YSL 13 § toteuttaisi tavoitteitaan suoluonnon monimuotoisuuden edistämisestä, soiden 

lajiston uhanalaistumisen hidastamisesta ja luonnonarvojen kattavammasta huomioon ot-

tamisesta turvetuotannon ympäristölupamenettelyssä paremmin, mikäli sitä sovellettaisiin 

myös luokan 2 soihin.  

Soveltamisalan muutos voitaisiin toteuttaa muuttamalla ympäristönsuojeluasetuksen 44 §:n 

kuvausta luonnontilan merkittävästä muutoksesta niin, että se vastaisi ainoastaan luokkien 

0 ja 1 soita. Tällöin luokan 2 soiden luonnonarvot tulisi arvioida vastaavasti kuin luokissa 

3–5, eikä ongelmallisena pidetty 2 ja 3 luokan raja nousisi soveltamisen esteeksi. Tämä 

edellyttäisi, että 44 §:n 3 kohta poistettaisiin. 3 kohdan kuvaus vastaa valtioneuvoston peri-

aatepäätöksen luokan 2 kuvausta. Sen mukaan suolla on ojitettuja ja ojittamattomia osia, 

ojitus estää hydrologisen yhteyden suon ja sen ympäristön välillä ja osalla suon ojittama-

tonta alaa esiintyy kuivahtamista ja muutoksia suon kasvillisuudessa. Ympäristönsuojelu-

lain 13 §:n 4 momentin muuttamiselle ei olisi tarvetta. Ympäristönsuojeluasetuksen 44 §:n 

sisällöksi jäisi muutettuna:  

Turvetuotanto voidaan ympäristönsuojelulain 13 §:n 4 momentin mukaan 

mainitun pykälän 1 momentin estämättä sijoittaa suolle, jonka luonnontila on 

ojituksen vuoksi merkittävästi muuttunut. Suon luonnontilan muutos on mer-

kittävä, jos: 

1) suon vesitalous on muuttunut peruuttamattomasti, suon vedenpinnan taso 

on alentunut kauttaaltaan ja suon kasvillisuus on muuttunut kauttaaltaan; tai 

2) suon vesitalous on muuttunut kauttaaltaan, vedenpinnan taso suolla on 

alentunut kauttaaltaan ja muutokset suon kasvillisuudessa ovat selviä.  



57 

 

6.2 Luonnonarvojen laajempi huomioon ottaminen ympäristönsuojelulainsäädännös-

sä  

6.2.1 Yleissääntelyä hanketyyppikohtaisen sääntelyn sijasta 

Maankäyttömuodoista turvetuotanto on ympäristöluvanvaraisuutensa sekä YSL 13 §:n 

myötä varsin säänneltyä maankäyttöä. Siihen on kohdistunut paljon huomiota suostrategi-

an, valtioneuvoston periaatepäätöksen ja ympäristönsuojelulain muutoksen myötä. Kun 

haastatteluissa pyydettiin nimeämään keinoja soiden uhanalaisten lajien ja luontotyyppien 

suojelun edistämiseksi, haastateltavista D, E ja F viittasivatkin ympäristönsuojelulakiin 

hyvänä keinona.
281

 F:n mielestä turpeenoton luvanvaraisuus sekä luonnonarvojen huomi-

oon ottaminen ovat johtaneet siihen, että turpeenotto on nyt muita maankäyttömuotoja pa-

remmin hallinnassa. Myös D toi esiin sen, että ympäristönsuojelulain muutos on ollut kes-

keinen soiden käytön ohjaamiselle suostrategian ja valtioneuvoston periaatepäätöksen li-

säksi.  

YSL 13 §:n rajaus turvetuotantoon merkitsee kuitenkin sitä, ettei muihin suoluontoa uh-

kaaviin tekijöihin puututtu. Erityisesti rakentaminen, metsätalous ja pellonraivaus vaikut-

tavat lajiston uhanalaistumiseen. Rakentaminen ei tyypillisesti ole suurin uhka lajeille ja 

luontotyypeille, mutta se on yksi uhanalaisuuteen vaikuttaneista tekijöistä ja merkittävä 

riski myös tulevaisuudessa.
282

 Haastateltavista C ja D nostivat esiin rakentamisen suoluon-

nolle aiheuttaman uhan. Lisäksi kaikki haastateltavat katsoivat erityisesti metsätalouden 

vaikuttavan uhanalaistumiskehitykseen haitallisesti. C, D, E ja F toivat esiin myös pellon-

raivauksen.  

YSL 13 §:n vaikutukset ympäristön- ja luonnonsuojelulle olisivat olleet merkittävämpiä, 

jos sen piirissä olisivat myös muut ympäristönsuojelulain alaiset toiminnot, puhumattakaan 

siinä sääntelemättömistä toiminnoista. Tällöin arvokkaimpien luonnonarvojen säilyminen 

voisi edistyä. Ympäristönsuojelulain mittava muutos ei kuitenkaan ole todennäköisin vaih-

toehto ottaen huomioon, että se on säilynyt pilaantumista koskevana yleislakina luonnon-

suojelun keskittyessä luonnonsuojelulakiin.  

Luonnonarvojen kokonaisvaltaisempi huomioon ottaminen ympäristönsuojelulainsäädän-

nössä oli esillä esimerkiksi Ekroosin ja Warstan selvityksessä ympäristönsuojelulain ja 
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muiden lakien kehittämismahdollisuuksista.
283

 Ehdotuksia arvioidessaan Kuusiniemi piti 

yhdenmukaista sääntelyä ympäristönsuojelulaissa yleensä suotavana, mutta katsoi, ettei 

lopullisia johtopäätöksiä yleis- ja erityissääntelyn sopivuudesta voida tehdä ennen säänte-

lyn tarkempaa muotoutumista.
284

 Hän myös esitti, että säännöksen kohdentaminen vain 

turvetuotantoon saattaa myöhemmin johtaa siihen, että muissakin hankelajeissa havaitaan 

samoja ongelmia kuin turvetuotannossa.
285

 Kuusiniemen mukaan hanketyyppikohtaista 

sääntelyä parempana on pidettävä kokonaisuuteen keskittyvää, luonnonarvoihin perustuvaa 

sääntelyä.
286

 Valmistelussa myöskään ympäristövaliokunta ei pitänyt ratkaisua hanketyyp-

pikohtaisesta sääntelystä lainsäädännön systematiikan kannalta parhaana vaihtoehtona.
287

 

Yksittäisen toiminnan sääntely luonnonarvojen turvaamiseksi ei ole luonnontieteelliseltä 

kannalta arvioiden riittävää, sillä yhteiskunnalliset ja taloudelliset tekijät muuttuvat arvaa-

mattomasti ja toiminnan painopiste voi siirtyä nopeasti.
288

 Soiden luonnonarvojen turvaa-

misen näkökulmasta säännöksen rajaaminen turvetuotantoon tarkoittaakin, että useilla 

muilla toiminnoilla voidaan edelleen hävittää soiden uhanalaisia lajeja ja luontotyyppejä.  

Lisäksi luonnonsuojelullisesta näkökulmasta suojaa olisivat tarvinneet myös muut kuin 

suolajit: esimerkiksi tuntureilla ja kalliolla tavattavien lajien uhanalaistuminen on suolajien 

tapaan kiihtynyt.
289

 

6.2.2 Luonnonarvon yhtenäinen määritelmä 

Luonnonarvojen kattavampaa huomioon ottamista ympäristön- ja luonnonsuojelulainsää-

dännössä voisi tulevaisuudessa edistää myös luonnonarvon yhtenäinen käsite, joka ei kat-

taisi ainoastaan uhanalaisia lajeja ja luontotyyppejä. Sääntelyn yhtenäisyyttä toivoivat 

myös Koivulehto ym., jotka esittävät, että luonnonarvot tulisi määritellä yhtenäisesti koko 

ympäristönsuojelulainsäädännössä.
290

 He katsoivat myös, että maankäytön suunnittelussa 

tulisi parantaa luonnonarvojen määritelmän asemaa. Erityisesti huomioon tulisi jatkossa 

ottaa lähiluontoarvot, elinympäristöjen kytkeytyneisyys ja ekosysteemipalvelut.
291
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Luonnontieteellisestä näkökulmasta luonnonarvoina tulisikin suojata myös elinympäristö-

jen kytkeytyneisyyttä ja ekosysteemipalveluja, ja suuntauksen tulisi muuttua pienialaisten 

kohteiden suojelusta toiminnallisiin kokonaisuuksiin. Nykyisin suo- ja metsäluonnon suo-

jelu voi olla hyvin pirstaleista. Nyt esimerkiksi metsälain erityisen tärkeät elinympäristöt 

ovat hyvä esimerkki siitä, kuinka luonnonarvoille annettava suoja kohdistuu helposti yksit-

täisiin, pieniin kohteisiin laajempien kokonaisuuksien turvaamisen sijasta. Lisäksi ekosys-

teemipalvelut saavat suojaa eri säädösten nojalla vain epäsuorasti, esimerkiksi ympäristön-

suojelulain maaperän ja pohjaveden pilaamiskieltojen kautta. 

Haastatteluissakin D toi esille luonnonsuojelulain luontotyyppisuojelu ja metsälain erityi-

sen tärkeät elinympäristöt, sekä näiden suojelun kehittämisen. D:n mukaan metsälain sään-

nös on hyvin tarpeellinen, mutta hän kritisoi sen vaatimusta elinympäristöjen pienialaisuu-

desta.   

Luonnonsuojelulain, metsälain ja vesilain luontotyyppisuojelun kehittäminen voisi olla 

ensimmäisiä askelia lakisääteisen suojelun parantamiseen. Luonnonsuojelulaissa, metsä-

laissa ja ympäristönsuojelulaissa sekä suojeluohjelmissa tulisi ottaa riittävästi huomioon 

dynaaminen suojelu. Tällöin edistettäisiin luontoarvojen suojelua varmistamalla esimerkik-

si, ettei suojeltavien lajien liikkumiseen käyttämiä ekologisia käytäviä suljettaisi.
292

 Ekolo-

ginen kytkeytyneisyys tulisi siis ottaa huomioon sääntelyssä. Esimerkiksi yksittäisten soi-

den merkitystä osana ojittamattomien soiden muodostamaa verkostoa voitaisiin korostaa, 

kuten oli ansiokkaasti tehty myös aluehallintoviraston ratkaisussa ESAVI/6011/2015. Kyt-

keytyvyyden ja ekosysteemipalveluiden huomioon ottamisen kautta tulisi siirtyä kokonais-

valtaisempaan, ekologisesti perustellumpaan tarkasteluun yksittäisen kohteiden suojaami-

sen sijasta.  

Kuusiniemen mukaan soiden laajempi suojelu ja huomioon ottaminen ympäristölupahar-

kinnassa mahdollistuisivat luonnonsuojeluohjelman myötä.
293

 Soiden suojeluohjelmalle 

onkin suuri tarve monimuotoisuuden säilymisen edistämiseksi. Suojeluohjelma ei kuiten-

kaan yksinään takaa soiden asemaa. Lisäksi luonnonsuojeluohjelmien toteuttaminen on 

hyvin aikaavievää, kustannuksiltaan kallista ja poliittisesti hankalaa. Soiden suojelun täy-
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dennysohjelman keskeyttäminen osoittaa ohjelmien toteuttamisen poliittisen vaikeuden ja 

niiden riittämättömyyden soiden tilan säilyttämisen keinona.
294

  

Luonnonarvojen säilyminen ei voi myöskään perustua vain luonnonsuojelualueisiin, sillä 

arvokasta luontoa sijaitsee kaikkialla.
295

 Luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen ja suo-

jelun vaatimukset eivät rajaudu vain erityisen arvokkaisiin suojelualueisiin, eikä täysin 

luonnontilaisena säilynyttä ympäristöä ole juuri jäljellä. Esimerkiksi kattavien ekosystee-

mipalveluiden turvaaminen vaatii luonnonarvojen huomioon ottamista kaikessa maankäy-

tön suunnittelussa, koska maankäyttöratkaisut vaikuttavat kaikkeen ympäröivään luontoon. 

Kun luonnonarvoja suojataan lähinnä vain pienillä suojelualueilla, katoaa kokonaan kuva 

siitä, miten suuri osa ekosysteemipalveluista perustuu esimerkiksi metsien ja soiden säily-

miseen. Uhanalaisten lajien ja luontotyyppien sekä muiden luonnonarvojen suojelun on 

oltava kokonaisvaltaisempaa, ja siksi olisi perusteltua, että myös ympäristön pilaantumista 

koskevassa laissa säädettäisiin yleisemminkin erilaisten luonnonarvojen huomioon ottami-

sesta. Oikeasuuntaisempi lähtökohta olisikin, että luonnonarvoja säilymistä turvattaisiin 

mahdollisimman hyvin koko maassa samalla, kun pyrittäisiin toteuttamaan muita maan-

käyttömuotoja luonnonarvojen säilyttämisen rinnalla. Kaikki maankäyttömuodot eivät ole 

toisensa poissulkevia, ja esimerkiksi kaupunkien puistoissa ja muilla virkistyskäytössä ole-

villa alueilla sekä joutomailla monimuotoisuus voi kasvaa huomattavan suureksi.  

6.2.3 Pellonraivaus ja metsätalous 

Turvetuotannon lisäksi maankäyttömuodoista tulisi puuttua erityisesti metsätalouteen ja 

pellonraivaukseen. Myös haastatteluissa kaikki vastaajat pitivät perustellusti metsätaloutta 

erittäin suurena uhkatekijänä muun muassa sen harjoittamisen laajuuden ja sääntelemättö-

myyden takia. C, D, E ja F nostivat lisäksi esiin pellonraivauksen aiheuttamat menetykset 

ja uhat, mutta osassa vanhemmista julkaisuista sitä on pidetty myös lähinnä aiemmin vai-

kuttaneena tekijänä.
296

 Haastateltavista erityisesti D, E ja F kuitenkin pitivät pellonraivaus-

ta hyvin suurena ongelmana nykyäänkin. F huomautti, että pahimmillaan peltoja raivataan 

vain lietelannan levittämistä varten, eikä niiltä odotetaankaan suuria tuottoja.  
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YSL 13 §:n ohella soiden suojelun ja tilan edistäminen vaatiikin myös muita toimia, jotta 

erilaisten maankäyttömuotojen haitallisia vaikutuksia saataisiin vähennettyä. Pellonraiva-

usta ei ole juuri säännelty, ja suon voi kuivata maatalouskäyttöön sielläkin, minne turve-

tuotantoon ei ehkä olisi myönnetty ympäristölupaa. Soiden uhanalaisten lajien ja luonto-

tyyppien suojelun kannalta tulisikin pohtia, miten pellonraivauksen tarvetta voitaisiin pie-

nentää ja miten pellonraivausta tulisi ohjata.  

Haastateltavien mukaan pellonraivauksen lisäksi myös soiden kuivattaminen metsätalous-

käyttöön (A, B, C, D, E, F) sekä ojittamattomienkin soiden hakkaaminen uhkaavat suo-

luontoa (C, D). D huomautti soiden tilaan vaikuttavan myös niiden poikki rakennetut met-

sätiet.  

Haastatteluissa pyydettiin myös kertomaan keinoista, joilla soiden uhanalaisten lajien ja 

luontotyyppien suojelua voitaisiin edistää
297

, ja haastateltavista B, C ja F ehdottivat jonkin-

laista vaikuttamista maankäyttöön ja sen sääntelyyn. C korosti, että valuma-alueella tulisi 

puuttua niin turvetuotantoon, ojituksiin, metsätalouteen, pellonraivaukseen kuin rakenta-

miseenkin. F ehdotti keinoina pellonraivauksen säätämistä luvanvaraiseksi ja metsätalou-

den vääristyneen tukijärjestelmän korjaamista niin, ettei se tue vahingollisia kunnostusoji-

tuksia ja metsäautoteiden rakentamista. B puolestaan ehdotti turpeen ja soiden pintasam-

malien kuorintaprosessin sääntelyä, sillä tulevaisuudessa myös kyseinen kasvuturpeen tuo-

tantomuoto voi uhata pieniä suomuodostumia. 

Erityisesti metsätalouden vaikutuksiin suoluonnolle tulisi kiinnittää jatkossa enemmän 

huomiota, sillä tulevaisuudessa metsätalouden määrä ja merkitys soille tulevat kasvamaan 

biopolttoaineiden yleistymisen myötä.
298

 Esimerkiksi uuden yksityistielain yhtenä tavoit-

teena on vastata puun kysynnän kasvuun helpottamalla metsäautoteiden rakentamista.
299

 

Jotta metsätalouden aiheuttamiin uhkiin voitaisiin puuttua, tulisi huomiota kiinnittääkin 

paitsi tukijärjestelmään ja metsäautoteiden rakentamiseen, myös biopolttoaineiden tuotta-

miseen sekä metsälain 10 §:n erityisen tärkeiden elinympäristöjen suojan kehittämiseen. 
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 Valmisteilla oleva yksityistielaki, yleisperustelut. 
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6.3 Maakuntakaavoituksen kehittäminen 

Metsä- ja maatalouden lisäksi uhkaa suoluonnolle aiheuttaa rakentaminen. Luonnonarvo-

jen parempaa huomioon ottamista voitaisiinkin kehittää kaavoitusta edistämällä.
300

 Ekroo-

sin ja Warstan mukaan kaavoituksen tosiasiallinen ohjausvaikutus luultavasti lisääntyykin 

tulevaisuudessa, kun esimerkiksi kaavoitus ja erilaiset inventoinnit edistyvät. Muutos on 

kuitenkin hyvin hidasta ja tapahtuu arviolta 10–15 vuoden aikajänteellä.
301

   

Vaikka YSL 13 §:n kaavoitusta koskeva 3 momentti ei todennäköisesti edistä luonnonar-

vojen riittävää kartoittamista ja huomioon ottamista, voi sillä kuitenkin olla periaatteellista 

merkitystä. Se on avaus, jonka avulla ympäristölupaharkintaa ja kaavoitusta voidaan lähen-

tää. Optimistisimmissa tulevaisuudenkuvissa kaavoitus voi toimia keinona edistää ekolo-

gista kytkeytyneisyyttä.  

Maakuntakaavoitus voikin olla hyvä keino soiden luonnonsuojelualueiden perustamisen, 

soiden säilyttämisen ja ekosysteemiin haitallisesti vaikuttavien maankäyttömuotojen yh-

teensovittamisessa. Kaavoituksen kehittäminen voisi mahdollistaa myös muiden kuin YSL 

13 §:ssä suojattujen luonnonarvojen kattavamman huomioon ottamisen. Soiden huomioon 

ottamisesta maakuntakaavoituksessa onkin julkaistu ympäristöministeriön tuore ohje.
302

 

Ohjeen taustalla on valtioneuvoston periaatepäätös, jonka mukaan maakuntakaavoitus on 

tärkeässä asemassa turvetuotannon ohjaamisessa sellaisille soille, jotka ovat toissijaisia 

luontoarvojensa kannalta.
303

 Myös ympäristöministeriön ohjeessa kuitenkin korostetaan, 

että valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ohjaavat turvetuotantoa hyvin pitkälle määrit-

telemällä siihen käytettävät suot, ja tämä tuleekin ottaa huomioon kaavavaihtoehtoja val-

misteltaessa. Vaihtoehtoharkintaa voi kuitenkin turvetuotannonkin osalta tehdä liittyen 

tuotantoalueiden sijaintiin, vaihtoehtoisiin energiantuotantomuotoihin sekä suunnittelun 

aikajänteeseen. Vaihtoehtojen harkinta tulee tehdä jo kaavan tavoitteiden määrityksessä.
304

  

Ympäristöministeriö ohjeen mukaan maakuntakaavoituksella tulisi sovittaa yhteen suo-

luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen, turvetuotanto sekä muut käyttötarpeet.
305

 Maa-

kuntakaava on tärkein kaavataso turvetuotannon sijoittamisen kannalta, ja sen avulla voi-
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daan arvioida turvetuotannon vaikutuksia ja suunnitella sen sijainti laajemmin kuin yksit-

täisten soiden tapauksessa.
306

 Luonnonarvoiltaan merkittävimmät (luonnontilaisuusluokki-

en 3–5 ja mahdollisesti luokan 2) suot osoitetaan maakuntakaavassa erillisillä merkinnöil-

lä. Uhanalaisimmat ja arvokkaimmat suot osoitetaan kaavamerkinnöillä ja -määräyksillä, 

jotka tarkoittavat suojelua ja joiden oikeusvaikutukset varmistavat parhaiten suon luon-

nonarvojen ja ekologisen merkittävyyden säilymisen.
307

  

Yksi YSL 13 §:n puutteista on maisema- ja virkistysarvojen sekä esimerkiksi matkailun, 

marjastuksen ja metsästyksen huomiotta jättäminen. Myös Eklund kritisoi YSL 13 §:ää 

siitä, ettei turvetuotannon vaikutuksia arvioida kokonaisuutena.
308

 Sen sijaan ympäristömi-

nisteriön maakuntakaavoitus-ohjeen mukaan huomioon tulisi ottaa myös sellaiset suot, 

jotka voivat olla merkittäviä esimerkiksi virkistysarvojensa takia, vaikka niiden luonnonar-

vot olisivat vähäisiä.
309

 Soiden merkitystä arvioitaessa tulee ottaa huomioon, että ne voivat 

olla erityiskohteita esimerkiksi marjastuksen näkökulmasta, sillä muihin alueisiin ei liity 

niitä vastaavia piirteitä.
310

 Ympäristöministeriön selvityksen mukaan soihin liittyviä arvoja 

voidaan arvioida sidosryhmäkyselyillä sekä maastohavainnoilla.
311

  

Maakuntakaavoitusta edistämällä voidaankin edistää soiden luonnonarvojen säilymistä ja 

suojelua, ja ympäristöministeriön ohjeistus on askel oikeaan suuntaan. Kaavoituksen edis-

täminen on valitettavasti hyvin hidas prosessi, mutta parhaimmillaan onnistuneella kaavoi-

tuksella voidaan täydentää YSL 13 §:n soiden luonnonarvoille tarjoamaa suojaa, ottaa 

huomioon muita luonnonarvoja ja sovittaa erilaisia toimintoja paremmin yhteen. Kaavoi-

tuksen kehittäminen voisi myös tulevaisuudessa tarkoittaa, että YSL 13 §:n 3 momentin 

kaavoitusta koskeva poikkeus voi tulla useammin sovellettavaksi aiheuttamatta samalla 

tilanteita, joissa soiden luonnonarvoja ei tosiasiassa olisi otettu riittävästi huomioon.  

7. Johtopäätökset  

Tässä tutkielmassa on tarkasteltu YSL 13 §:n tulkintaa ja esitetty ratkaisuehdotuksia siitä, 

miten luonnonarvojen tilaa ja huomioon ottamista voitaisiin kehittää. Tutkielman pääky-

symyksenä oli, edistääkö YSL 13 § soiden luonnonarvojen tilaa. Tutkielmassa tarkasteltiin 
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lisäksi muun muassa, miten usein säännöstä on sovellettu aluehallintovirastossa ja miten 

sen soveltaminen tai soveltamatta jättäminen on perusteltu.  

YSL 13 § edistää soiden luonnonarvojen tilaa, mutta ei riittävästi saavuttaakseen sille ase-

tetut luonnonsuojelulliset tavoitteet. Nyt säädetty YSL 13 § mahdollistaa uhanalaisten laji-

en ja luontotyyppien huomioon ottamisen turvetuotannon sijoittamisessa ja se on selkeä 

muutos aiemmin vallinneeseen oikeustilaan. YSL 13 § ohjaa turpeentuottajia hakemaan 

ympäristölupia luonnontilaisuusluokkien 0–2 soille ja se nostaa esille soiden luonnonarvo-

jen merkityksen. Se voi edistää joidenkin luonnonarvojen tilaa, muttei ole yksinään riittävä 

keino takaamaan suojaa uhanalaiselle lajistolle ja luontotyypeille, eikä se suojaa muita tär-

keitä luonnonarvoja. Säännöksen vaikuttavuutta vähentää sen vähäinen soveltaminen alue-

hallintovirastossa.
312

  

YSL 13 §:n taustalla olevien luonnonsuojelullisten tavoitteiden saavuttavista ja säännöksen 

vaikuttavuutta soiden uhanalaisten lajien ja luontotyyppien suojeluun ja tilaan voidaan kui-

tenkin parantaa tulkinnan keinoin. Säännöksen 1 momentissa tarkoitettuina suolajeina tulee 

pitää sekä suota ensisijaisena että toissijaisena elinympäristönään hyödyntäviä lajeja, jotta 

suolajin käsite ei rajaisi säännöksen suojan piiristä monia sellaisia lajeja, jotka ovat riippu-

vaisia soista. Luonnonarvon merkittävyyden käsite on vaikeasti tulkittavissa, mutta toisaal-

ta se tarjoaa vaadittua joustoa. Merkittävyyden käsite voi edistää uhanalaisten lajien ja 

luontotyyppien suojelua ja tilaa vain, mikäli luonnonarvon ei vaadita täyttävän yhtä aikaa 

kaikkia säännöksessä ja hallituksen esityksessä mainittuja kriteereitä. Parhaiten säännös 

kuitenkin toteuttaisi tavoitteensa ja olisi selkeimmillään, jos merkittävinä luonnonarvoina 

pidettäisiin kaikkia uhanalaisia suolajeja ja -luontotyyppejä.  

YSL 13 §:n 2–4 momentti edustavat 1 momentille vastakkaisia tavoitteita. 2 momentin 

mukaisesti turvetuotanto on mahdollista sijoittaa, jos sijoittaminen ei vaaranna 1 momen-

tissa tarkoitettujen luonnonarvojen säilymistä kysymyksessä olevassa maan osassa. Käy-

tännössä maan osan käsitettä joudutaan tulkitsemaan joustavasti ja tapauskohtaisesti riip-

puen siitä, millä tarkkuudella lajin tai luontotyypin uhanalaisuus on arvioitu. Poikkeuksen 

ongelmana on kuitenkin se, että tarkasteltava alue laajenee tällöin helposti liian suureksi, 

sillä esimerkiksi luontotyypeillä uhanalaisuus on arvioitu jaolla Etelä- ja Pohjois-Suomeen. 

Hallituksen esityksen mukaan maan osa voi tarkoittaa esimerkiksi maakunnan aluetta
313

, 
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mutta uhanalaisuusarviointien tarkkuudet eivät välttämättä riitä osoittamaan, säilyykö jokin 

laji tai luontotyyppi maakunnan alueella.  

Lain tulkinnan ja soveltamisen kannalta ongelmallinen on myös 2 momentin sisältämä 

toinen poikkeus, jonka mukaan turvetuotanto voidaan myös sijoittaa, jos 1 momentin so-

veltaminen estää yleisen edun kannalta tärkeän toiminnan toteutumisen eikä luvan myön-

tämiseen ole muutoin estettä. Yleistä etua koskeva poikkeus tulee ulottaa koskemaan vain 

luokan 3 soita, jolloin poikkeus ei vaarantaisi arvokkaimpien eli luokkien 4 ja 5 soita. 

Poikkeuksen soveltamista harkitessa tulisi ottaa huomioon Airaksisen
314

 luettelemat vaati-

mukset siitä, minkälaisia selvityksiä tulee tehdä, jotta voidaan osoittaa turvetuotannon ole-

van yleisen edun kannalta tärkeää. Käytännössä poikkeuksen ei pitäisi tällöin tulla sovellet-

tavaksi. 

1 momentin soveltamatta jättäminen toteutuu todennäköisemmin kaavoituksen vaikutuk-

sesta. Jos luonnonarvot on otettu huomioon maakuntakaavassa tai yleiskaavassa, ei YSL 

13 § tule sovellettavaksi. Erityisesti maakuntakaavoituksen rooli turvetuotannon sijoittami-

sessa onkin lisääntynyt koko ajan, ja sen rooli saattaa yhä korostua YSL 13 §:n säätämisen 

myötä. Suuntaa voidaan pitää pääsääntöisesti oikeana, sillä soiden suojelu ja niiden tilan 

säilyttäminen edellyttää suurempien kokonaisuuksien ja kytkeytyvyyden huomioon otta-

mista.  

Samalla YSL 13 §:n kaavoitusta koskeva poikkeus voi kuitenkin estää säännöksen tarkoit-

tamia luonnonarvoja saamasta riittävää suojaa. Aiemmin laaditut kaavat eivät ole tarkkuu-

deltaan riittäviä määrittämään turvetuotannon sijoittamista. Kaavoittajalle ei YSL 13 §:n 

uudistamisenkaan myötä ole osoitettu lisäresursseja tarkempien luontoselvitysten tekemi-

seen, joten vastaisuudessakin YSL 13 §:n tarkoittamat luonnonarvot tulee arvioida ympä-

ristölupaprosessissa. Turvetuotannon ympäristölupahakemus edellyttää joka tapauksessa 

useita selvityksiä, eikä YSL 13 §:n 3 momentti käytännössä vähennä tätä selvitystaakkaa. 

Vastuuta tarvittavista luontoselvityksistä ei voida vierittää ympäristöluvanhakijalta kaa-

voittajalle.   

YSL 13 §:n tavoitteet kärsivät myös luonnontilaisuusasteikon soveltamisen takia. Asteikko 

on mittarina ongelmallinen, eikä se ole tarkkuudeltaan riittävä osoittamaan, minkälaisilla 

soilla YSL 13 §:n tarkoittamia luonnonarvoja ei ole enää jäljellä. Merkittäviä luonnonarvo-

ja voi esiintyä sellaisillakin soilla, jotka kokonaisuutena arvioiden sijoitettaisiin luokkaan 
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2. YSL 13 §:n soveltamisala tulisi ulottaa myös luokan 2 soihin muuttamalla ympäristön-

suojeluasetuksen 44 §:n kuvaus koskemaan vain luokkia 0–1.  

Luonnontilaisuusasteikon luotettavuus soiden tilan kuvaajana riippuu paljolti suon rajauk-

sesta. Rajauksen tulee perustua suon vesitalouteen. GTK:n suurpiirteinen luonnontilaisuus-

luokitus antaa vain lähtökohdan suon luokitukselle ja rajaukselle, ja ympäristölupaprosessi 

tulee edellyttää tarkempaa, ekologisesti perusteltua rajausta. GTK:n luokitusta ei voida 

käyttää suoraan perusteena turvetuotannolle ja YSL 13 §:n soveltamatta jättämiselle.  

YSL 13 §:n soveltamisen myötä soiden uhanalaiset lajit ja luontotyypit voivat saada suojaa 

turvetuotannolta, mutta muiden maankäyttömuotojen kohdalla esiintyy samankaltaisia on-

gelmia. Soiden luonnonarvojen suojelu yleissääntelyn kautta olisikin toivottavaa. Lisäksi 

tulevaisuudessa ympäristönsuojelulainsäädännössä tulisi olla yhtenäinen luonnonarvon 

käsite, joka sisältäisi myös ekosysteemipalvelut ja kytkeytyvyyden. Yksittäisten kohteiden 

suojaamiseen sijaan tarkastelun tulisi olla kokonaisvaltaisempaa ja luonnontieteellisesti 

perusteltua.  
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Liite I: Haastattelurunko – Luonnonarvojen huomioon ottaminen turvetuotan-

non sijoittamisessa 

Haastateltavan tausta ja kokemus 

1. Haastateltavan ammattinimeke ja tutkinto.  Minkä verran kokemusta sinulla on soista? 

Minkä verran kokemusta sinulla on soiden suojelusta?  

Soiden suojelu 

2. Mitkä tekijät kokemuksesi perusteella heikentävät soiden uhanalaisten lajien ja luonto-

tyyppien suojelua? 

3. Millä keinoilla soiden uhanalaisten lajien ja luontotyyppien suojelua voidaan edistää 

kokemuksesi perusteella?  

Käsitteet ja säännöksen soveltamisala 

4. Laissa käytetään käsitettä suolaji. Miten ymmärrät käsitteen?  

5. Laissa edellytetään, että luonnonarvon tulee olla merkittävä.  

 Miten ymmärrät merkittävyyden käsitteen?   

 Lain mukaan ”Arvioitaessa luonnonarvon merkittävyyttä otetaan huomioon sijoi-

tuspaikalla esiintyvien suolajien ja -luontotyyppien uhanalaisuus sekä esiintymän 

merkittävyys ja laajuus sekä suon luonnontilaisuus. Luonnonarvon merkittävyyttä 

arvioitaessa voidaan vastaavasti ottaa huomioon sijoituspaikan merkitys sen ulko-

puolella sijaitseville luonnonarvoille.” 

o Mitä ajatuksia tämä herättää? 

 Edistääkö tai estääkö laissa olevan merkittävyyden kriteeri uhanalaisten lajien ja 

luontotyyppien suojelua? 

6. Laissa käytetään käsitettä ”maan osa”.  

 Miten ymmärrät maan osan käsitteen? 

 Lain mukaan ”turvetuotanto voidaan sijoittaa, jos sijoittaminen ei vaaranna luon-

nonarvojen säilymistä kysymyksessä olevassa maan osassa”.  

o Onko maan osan käsite samanlainen vai erilainen lajeilla ja luontotyypeillä? 

 Edistääkö tai estääkö maan osan käsite uhanalaisten lajien ja luontotyyppien suoje-

lua? 
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7. Säännöstä sovelletaan soille, joiden luonnontilaisuusluokka on valtioneuvoston periaate-

päätöksen luonnontilaisuusasteikolla 3–5.  Mitä mieltä olet säännöksen soveltamisalasta? 

Mitä mieltä olet luokkien 2 ja 3 rajapinnasta? 
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Liite II: Haastatteluissa käytettävien käsitteiden määrittely 

Suolla tarkoitetaan tässä hallituksen esityksen ja valtioneuvoston periaatepäätöksen mu-

kaista suokäsitettä, joka poikkeaa jonkin verran biologisesta suonmääritelmästä. Näiden 

mukaisesti myös valtioneuvoston periaatepäätöksen luonnontilaisuusluokkiin 0–2 kuulu-

vista turvemaista puhutaan tässä soina siitä huolimatta, että niiden vesitalous ja kasvillisuus 

ovat muuttuneet. 

Biologisen suonmääritelmän mukaan suot ovat kasvupaikkoja, joilla on rahkasammalten 

vallitsema, turvetta tuottava kasviyhdyskunta. Ojituksen seurauksena suon vesitalous ja 

turpeenmuodostus muuttuvat, eikä kasvupaikka ei enää täytä biologista suonmääritelmää. 

Luonnonarvoilla tarkoitetaan hallituksen esityksen mukaan ”Suomen lajien ja luonto-

tyyppien uhanalaisuusselvityksissä uhanalaisiksi arvioituja lajeja ja luontotyyppejä”. Halli-

tuksen esityksen mukaan säännöstä sovellettaisiin valtioneuvoston periaatepäätöksen (Val-

tioneuvoston periaatepäätös soiden ja turvemaiden kestävästä ja vastuullisesta käytöstä ja 

suojelusta 30.8.2012) luonnontilaisuusluokkien 3–5 soilla, sillä tavallisesti merkittäviä 

luonnonarvoja esiintyy näihin kuuluvilla soilla.
315

 

Säännöksessä luonnonarvojen suojelu ulotetaan vain suolajeihin ja -luontotyyppeihin, 

jotka ovat uhanalaisia. Hallituksen esityksessä ei määritellä suolajia tai -luontotyyppiä. 

Ympäristövaliokunta ehdotti mietinnössään kyseistä rajausta. Rajauksella suolajeihin 

ja -luontotyyppeihin pyrittiin kaventamaan alueella olevien, selvitettävien luonnonarvojen 

määrää. Ympäristövaliokunnan mukaan rajaus estää sen, että alueella satunnaisesti havaittu 

muu uhanalainen laji johtaisi säännöksen soveltamiseen.
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Maan osa voisi hallituksen esityksen mukaan olla esimerkiksi maakunnan alue. Ennen 

kaikkea se olisi luonnonarvon säilymisen kannalta tarkoituksenmukainen tarkastelualue. 

Luonnonarvon turmeltuminen ei välttämättä johtaisi luonnonarvojen vaarantumiseen maan 

osassa, koska valtakunnallisesti ja alueellisesti merkittävät luonnonarvot eivät jakaudu ta-

saisesti.
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