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Esipuhe 
   
Suomenselän ja Maanselän vedenjakajaylänkö keskellä Suomea on metsien, soiden ja 
pienten latvavesien valtakuntaa. Sitä eivät halkaise suuret vesialueet, peltoaukeat tai 
taajamat. Vedenjakaja-alue on kautta historian muodostanut rikkoutumattoman 
elinympäristöjen käytävän, jota pitkin lajit ovat vaeltaneet idästä länteen ja päinvastoin. 

Metsätalous, turpeennosto ja muu luonnonvarojen käyttö ovat muuttaneet metsiämme, 
soitamme ja vesistöjämme dramaattisesti viimeisen vuosisadan aikana. Metsä- ja 
suoluontomme monimuotoisuus vähenee edelleen. METSO-ohjelma ja soidensuojelun 
täydennysohjelma ovat askelia oikeaan suuntaan. Suojelualueita ja niiden välistä 
kytkeytyneisyyttä tarvitaan kuitenkin lisää, jotta luonnon köyhtyminen voidaan pysäyttää. 
Suojelun ohella myös luonnon ennallistamista on alettu korostaa keinona edistää 
elinympäristöjen tilaa. Tämä on välttämätöntä, koska niin suurta osaa luonnonalueista on 
jo heikennetty. 

Suomen luonnonsuojeluliitto käynnisti vuonna 2014 SuoMaa-hankkeen Suomenselän ja 
Maanselän alueen ekologisen yhteyden kehittämiseksi. Kyseessä on ainutlaatuinen 
ekologinen yhteys, joka toimii lajien leviämiskäytävänä idästä, Venäjän taigalta, kohti 
läntistä Suomea. 

SuoMaa-hankkeen yhtenä tuloksena on syntynyt Suomenselän ja Maanselän alueen 
suojelu- ja ennallistamisesitys. Sen 274 kohdetta ovat helminä ketjussa turvaamassa 
ikiaikaisen yhteyden säilymistä. Kohteet täydentävät aiemmin perustettuja 
kansallispuistoja ja muita suojelukohteita ja parantavat niiden välistä kytkeytyneisyyttä. 
Ilmastonmuutoksen myötä lajiston siirtymistä mahdollistavan yhteyden merkitys on yhä 
vain korostumassa. Suojelu- ja ennallistamisesitys vastaa siis osaltaan myös 
ajankohtaiseen ja välttämättömään ilmastonmuutoksen vaikutuksiin sopeutumisen 
haasteeseen. Luonnontilaiset metsät ja suot toimivat myös tehokkaina hiilivarastoina ja 
niillä on hyvä kyky vastustaa ilmastonmuutoksen seurauksena syntyviä uusia uhkia. 

Perustuslain 20§ mukaan "vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja 
kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille. Julkisen vallan on pyrittävä turvaamaan jokaiselle 
oikeus terveelliseen ympäristöön sekä mahdollisuus vaikuttaa elinympäristöään 
koskevaan päätöksentekoon." Toivon, että nyt tekemämme pohjatyön seurauksena 
valtion, kuntien ja seurakuntien hallinto, poliitikot samoin kuin yhtiöt, säätiöt ja yhteismetsät 
voivat helpommin ja nopeammin tehdä päätöksiä Suomenselän ja Maanselän metsä-, suo- 
ja pienvesiluonnon hyväksi. 

Haluan kiittää kaikkia mukana olleita Suomen luonnonsuojeluliiton asiantuntijoita, Suomen 
luonnonsuojeluliiton piiri- ja paikallisyhdistysten toimijoita sekä muita 
luonnonsuojelujärjestöjä hyvästä yhteistyöstä. Kiitos kaikille vuosien kuluessa työhön 
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osallistuneille vapaaehtoisille ja ammattilaisille asiantuntijoille. Ja erityiskiitos hanketta 
rahoittaneille lahjoittajille. Seuraavan suuren kiitoksen ansaitsevatkin sitten tahot, jotka 
aloitteen seurauksena päättävät edistää Suomenselän ja Maanselän alueen ikiaikaisen 
luontoyhteyden säilymistä omalta osaltaan! Yhdessä me teemme sen! 

Risto Sulkava, FT 
puheenjohtaja 
Suomen luonnonsuojeluliitto 
 
 

 
 
 
 
 

Kuva 1. Kalliojärven eteläpuoliset metsät (8012). Kuva Harri Hölttä. 
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Tekijät ja kiitokset 
 
Suojelu- ja ennallistamisesitystä valmisteli Suomen Luonnonsuojeluliiton keskustoimistolla 
SuoMaa-hankkeen henkilöstö yhdessä piirien ja paikallisyhdistysten toimijoiden kanssa.  
Esityksen valmistelun ja SuoMaa-hankkeen muun työn mahdollisti yksityiseltä lahjoittajalta 
saatu tuki, mistä suuri kiitos. 
 
Liiton keskustoimistolla luontoasiantuntija Keijo Savola vastasi suojelu- ja 
ennallistamisesityksen suunnittelusta (kohdevalinta, maastotöiden toteutus ja raportointi). 
Paikkatietoasiantuntija Laura Ahopelto koordinoi valmistelua paikkatiedon osalta, 
vastuullaan paikkatietomuotoisen aineiston hallinnointi, raportoinnin yhteenveto ja taitto 
sekä valtaosa paikkatietomuotoisista kohderajauksista. Projektipäällikkö Virpi Sahi 
koordinoi ja hallinnoi hankekokonaisuutta sekä suojelu- ja ennallistamisesityksen julkaisua. 
Ohjausryhmätyöskentelyn kautta valmisteluun osallistuivat myös liiton puheenjohtaja Risto 
Sulkava sekä suojeluasiantuntija Paloma Hannonen. 
 
SuoMaa-alueen arvokohteiden paikantaminen sekä näihin liittyvät maastokartoitukset, 
kartta- ja ilmakuvatarkastelut sekä kohdekuvausten ja rajausten laadinta jaettiin 
alueellisille vastuuhenkilöille. Alueilla tästä työstä vastasivat seuraavat henkilöt:  Ari Aalto 
(Keski-Suomi), Juho Kytömäki (Pirkanmaa), Teemu Tuovinen (Pohjanmaa), Risto Vilén 
(Satakunta), Keijo Savola (Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjala).  
 
Lisäksi suojeluesityksen valmistelussa (esim. maastotyöt) ovat olleet mukana Matti 
Sissonen, Harri Hölttä, Sari Kantinkoski, Matti Aalto, Elina Sorri, Hannu Saari, Anna 
Immonen, Olli Autio, Eero Heinonen, Larissa Heinämäki ja Risto Sulkava. 
Esityksen kuvituksesta kiitokset edellä mainittujen lisäksi myös seuraaville henkilöille: 
Timo Kovanen, Mauri Huhtala, Eero Heinonen, Keijo Luoto, Pirjo Mikkonen, Jukka 
Eskelinen, Tiina Jalkanen, Kirsi Eskelinen, Laura Vuoksenmaa, Lauralotta Muurinen, Risto 
Sauso ja Aura Koivisto. 
 
Kaikille osallistuneille suuri kiitos! 
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1 Uhanalainen alkuperäisluontomme tarvitsee suojelua 

Metsät ja suot ovat Suomenselän ja Maanselän alueen ominaisimpia luontotyyppiryhmiä. 
Sekä metsissä että soissa sekä niihin liittyvissä pienvesissä on runsaasti uhanalaisiksi 
luokiteltuja luontotyyppejä (Raunio ym. 2008). Metsiä ja soita on viime vuosina pyritty 
turvamaan toteuttamalla METSO-ohjelmaa sekä soidensuojelun täydennysohjelma. 
SuoMaa-alueen suojelu- ja ennallistamisesitys yhdistää METSO:n ja soidensuojelun 
täydennysohjelman lähestymistapoja alueen alkuperäisluonnon kytkeytyneisyyden 
parantamiseksi (ks. lisää liitteessä). 
 
Metsät ovat Suomen tärkein uhanalaisten lajien elinympäristötyyppi: yli 36 prosenttia 
uhanalaisista lajeista elää metsissä (Rassi ym. 2010). Valtakunnallisesti uhanalaisia, 
ensisijaisesti metsissä eläviä lajeja on 814, minkä lisäksi 776 metsälajia on 
uhanalaisuuden kynnyksellä eli silmälläpidettäviä. Etelä-Suomessa on lisäksi merkittävä 
määrä alueellisesti uhanalaisia lajeja. Suurimpia yksittäisiä syitä metsälajien 
uhanalaisuuteen ovat liian vähäinen lahopuun määrä ja metsien uudistamis- ja hoitotoimet, 
kuten avohakkuut ja muut päätehakkuut sekä voimakkaat maanmuokkaukset.  
Lähes kolmannes Suomen maa-alasta on suota. Yli puolet soista on ojitettu ja Etelä-
Suomessa soiden ojitusaste on laajalti yli 75 %. Soiden tila on vakavasti heikentynyt. Suuri 
osa suotyypeistä on Etelä-Suomessa uhanalaistunut. Soiden lajiston uhanalaistuminen on 
kiihtynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana. Soista on suojeltu 1,2 miljoonaa hehtaaria 
eli noin 13 %. Suojelu on painottunut Pohjois-Suomeen ja karuihin avosoihin. 
Suojelutilanne on huono etenkin eteläisten, rehevien ja puustoisten soiden osalta.  
Myös metsiin ja soihin liittyvät pienvedet ovat puutteellisesti suojeltuja luontotyyppejä, ja 
esimerkiksi kaikki purot ja lähteiköt on luokiteltu uhanalaisiksi. 
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2 SuoMaa - Metsiä, soita, pienvesiä ja luontokokonaisuuksia Suomenselän ja 
Maanselän vedenjakajaylängöllä 

Suomenselän ja Maanselän suojelu- ja ennallistamisesitykseen on valikoitu edustavimpia 
kohteita valtion, yhtiöiden, kuntien, seurakuntien, säätiöiden sekä yhteismetsien 
omistamilta mailta. 

Kohteet ovat arvokkaita mutta toistaiseksi suojelemattomia metsiä, soita, pienvesiä ja 
vesistöjä, tai niiden muodostamia kokonaisuuksia. Monin paikoin on mahdollista myös 
ennallistaa luontoa eli palauttaa soita, metsiä tai pienvesiä takaisin kohti luonnontilaa. 
Paikoittain SuoMaa-kohteet parantavat selvästi suojelualueiden välistä ekologista 
kytkeytyneisyyttä. 

Kohdevalinnan pohjana ovat olleet aiemmat suojeluesitykset, viranomaisselvitykset sekä 
valtion ja UPM:n avainbiotooppikartat.  Tärkeitä aineistoja ovat olleet luontojärjestöjen 
suojeluesitykset valtion ja metsäyhtiöiden maille sekä soidensuojelun täydennysohjelmaa 
varten tehdyt esitykset. Myös Maanmittauslaitoksen ja Luonnonvarakeskuksen avoimia 
paikkatietoaineistoja sekä Paikkatietoikkunan monipuolisia kartta-aineistoja on 
hyödynnetty mm. maastoselvitysten kohdentamiseen. SuoMaa-hankkeen puitteissa on 
tehty maastokäyntejä, koottu luonnonsuojelutoimijoiden tiedossa olevia muita aineistoja 
sekä tuotettu tietoa alueen perhosista ja taimenista. 

Täysin uusien kohteiden valinnassa on hyödynnetty ilmakuvatulkintoja, Metsähallituksen ja 
metsäyhtiöiden luontokohdekarttoja sekä retkeilevien kansalaisten luonto- ja lajistotietoa 
sekä asiantuntijoiden maastohavaintoja. SuoMaa-esitykseen lukeutuvat mukaan 
maakunta- ja yleiskaavojen vielä toteuttamattomat suojeluvaraukset (SL- ja S-varaukset) 
sekä etenkin ns. luo-alueet (luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeä alue). 

SuoMaa-kohteet ovat paikallisesti, maakunnallisesti tai valtakunnallisesti arvokkaita 
kohteita. Metsäisten ja suovaltaisten kohteiden on haluttu pääosin olevan vähintään yli 5 
hehtaarin laajuisia.  Metsäisten kohteiden valinnassa on noudatettu periaatetta, että pinta-
alasta vähintään puolet täyttää METSO I, II tai III-luokan elinympäristöjen kriteerit, tai ne 
ovat vesitaloudeltaan luonnontilaista tai luonnontilaisen kaltaista suota.  

SuoMaa-esityksen pienin suovaltainen kohde on 7 ha metsäinen rinnekorpi Keski-
Suomessa (4016). Tavanomaisempia soita ei monilla seutukunnilla ole otettu mukaan alle 
10 ha laajuisina.  

Helposti ennallistettavissa olevia soita on arvostettu esitystä laadittaessa lähes yhtä paljon 
kuin vesitaloudeltaan säilyneitä soita. Tällaisten soiden saattaminen suojelu- ja 
ennallistamistoimien kohteeksi voi aidosti parantaa suoluonnon alueellista tilaa, kun taas 
säilyneiden soiden varmempi säilyttäminen ainoastaan ylläpitää suoluonnon nykytilaa. 
Mukana on useita kohteita, jotka ovat esim. keskiosiltaan luonnontilaisia, mutta joiden 
reunat ovat ojitettuja. Näiden kuvauksissa on usein mainittu kohteen 
ennallistamispotentiaali. 

SuoMaa-esityksen pienvesikohteissa luonnontilaisuus on kohtuullisessa määrin säilynyt tai 
kyseessä on selvästi ennallistuva tai ennallistettavissa oleva puro, joki tai lähde. Lampien 
ja pikkujärvien kohdalla tärkeää on ollut rakentamattomuus sekä maisema- ja 
virkistysarvot. Mukana myös muutamia isompiin järviin kytkeytyviä kohteita (esim. 7033). 
Pienvesikohteille ei ole asetettu pinta-alan alarajaa. Tavoitteena on kuintenkin ollut,  että 
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yksittäisiä metsälakikohdetyyppisiä lähteitä 
tai pieniä puronpätkiä ei rajata kohteiksi, 
jollei niihin liity lähiympäristön laajempia 
metsä- tai suoluonnon suojeluarvoja. 
Pienvesikohteisiin kytkeytyy usein myös 
muita luonto-arvoja (esim. 7016). 

Yksittäisen SuoMaa-kohteen laadusta on 
voitu tinkiä, jos se on perusteltua esityksen 
alueellisen kattavuuden tai 
kytkeytyneisyyden parantamisen vuoksi.  
Laatukriteereistä on voitu tinkiä, jos 
valittujen omistajaryhmien mailla ei  
keskeisellä alueella ollut sopivia kohteita. 
Heikkolaatuisemmalla, 
ennallistamiskelpoisella kohteella voidaan 
paikata SuoMaa-alueen ekologisen 
kytkeytyneisyyden pahimpia aukkoja.  

SuoMaa-esityksessä on erityisesti huomioitu myös eräiden lajien kuten metsäpeuran ja 
riekon tarvitsemat elinympäristöt. Kohde-esityksiin on siis sisällytetty lajien jo nykyisin 
käyttämiä alueita sekä sellaisia alueita, jotka mitä ilmeisimmin kelpaisivat lajille, kunhan 
kanta levittäytyy ja runsastuu. 

Esimerkiksi metsäpeuran kannalta on huomioitu peurojen käyttämät suo- ja metsäalueet 
sekä vielä vähäisemmän peurakannan alueella sijaitsevat ilmeisen hyvät biotoopit: soilla 
korpikeskittymät, raatetta ja kortetta kasvavia keskirehevät, nevavaltaisia alueet, 
reunakorpia sisältävät suo- ja metsämosaiikit sekä pienvesien luhtaiset ja korpiset varret. 

Kangasmailla metsäpeuralle tärkeimpiä ovat karummat, 
usein vaihtelevassa määrin kallioiset kuivien kankaiden ja 
karukkokankaiden keskittymät, joissa on säilynyt 
merkittäviä määriä poronjäkälää kasvavia kangas- ja 
kalliomaita. Peurojen suosiossa ovat myös 
suosaarekkeiden ja järvien saarten karut metsät.  

SuoMaa-esityksessä on painotettu myös tiedossa olevia 
riekkosoita sekä sellaisia soita, jotka ovat hyviä 
ennallistamiskohteita riekon kannalta. 

SuoMaa-kohteissa tehtiin maastoselvityksiä kesällä 2015, 
tavoitteena tuottaa yleiskuva alueesta sekä riittävät tiedot 
perustellun suojeluesityksen rajauksen tekoon. Metsäisillä 
kohteilla on pyritty tarkastelemaan vähintään 3/4 
alueesta, kiinnittäen erityistä huomiota METSO-ohjelman 
luonnontieteellisiin valintaperusteisiin. Suovaltaisten 
kohteiden, etenkin avosoiden, osalta on tyydytty 
vähempään etenkin, jos suot ovat ojittamattomia, jolloin 
niiden luonne ilmenee jo ilmakuvilta kohtuullisella 
tarkkuudella. Merkittävistä lajeista (liito-orava, uhanalaiset 
lajit) on mahdollisuuksien mukaan otettu talteen 
koordinaattipisteet ETRS-TM35FIN –muodossa. 

Kuva 3. Riekko on häviämäisillään 
eteläisestä Suomesta. Esityksen avulla 
pyritään mm. parantamaan 
riekkosoiden verkostoa. Kuva Ilpo 
Lahtinen. 

Kuva 2. Sotkamossa sijaitseva kohde Salminen-Heinäjoki 
(kohdenumero 7045) on arvokas mm. soidensuojelun ja 
pienvesien suojelun kannalta. Kuva Keijo Savola. 
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Etenkin soiden keskeiset suojeluarvot, kuten luonnontilaisuus, suoyhdistymän luonne sekä 
suotyyppien jakautuminen puustoisiin ja avoimiin soihin, on usein hahmotettavissa kartta- 
ja ilmakuvatarkastelun perusteella. Monien soiden yleisluonteesta saa kohtuullisen 
yleiskuvan myös GTK:n kuntakohtaisista turvevaraselvityksistä, joskin niiden 
suokuvauksista puuttuu usein merkittävä määrä suolla tavattavista suotyypeistä. Lisäksi 
niissä vesitalouden arvioinnissa korostetaan soiden muuttuneisuutta, kiinnittämättä 
huomiota säilyneisiin monimuotoisuusarvoihin. 

Myös maakuntaliittojen, ELY-keskusten ja kuntien teettämistä luonto- ja kaavaselvityksistä 
sekä lintutieteellisten yhdistysten MAALI-
aineistoista löytyy käyttökelpoista aineistoa 
suojeluesitykseen. Kaikkia aineistoja 
käytettäessä on kuitenkin pyritty vähintään 
ilmakuvien (ja toki mieluiten maastokäynnin) 
kautta päivittämään kohteen luonnontilassa 
mahdollisesti tapahtuneet muutokset. 

Jokaisesta SuoMaan suojelu- ja 
ennallistamisesityksen kohteesta on laadittu 
karttarajaus, kohdekuvaus sekä tiivistelmä 
kohdetaulukkoon, josta ilmenevät kohteiden 
keskeiset tiedot. Useista kohteista on tarjolla 
myös valokuvia. 

Kohdekuvaukset sisältävät seuraavia tietoja: 
• sijainti (lyhyt luonnehdinta kohteen 

sijainnista suhteessa kuntakeskustaan, 
kunnan osaan. suurjärveen tai yleisesti 
tunnettuun suojelukohteeseen) 

• pinta-ala 

• omistaja/omistajat (jos monta 
omistajaa, niin isoin ensin) 

• yleiskuvaus (tarkoitettu niille lukijoille, 
jotka eivät tunne esim. METSO-kriteeristöä, päätarkoitus luonnehtia kohde lyhyesti 
sitten, että sen luonne hahmottuu yleisellä tasolla ) 

• METSO-arvot ja muut erityisen luonnonarvot (METSO-arvojen kuvaus, uhanalaiset 
tai silmälläpidettävät luontotyypit) 

• lajistoarvot (Punaisen kirjan lajit, alueellisesti uhanalaiset lajit, direktiivilajit sekä 
indikaattorilajit) 

• yhteenveto suojeluarvoista (edellisten yhteenveto, sijaintiarvomerkitys) 

• muuta (mm. alueen kaavastatus, uhkatekijät, huomiointi alue-ekologisessa 
verkostossa tai FSC-avainbiotooppina, kohteen asema MAALI-kohteena jne) 

• tietolähteet (mm. maastokäynnin ajankohta ja tekijä, muut käytetyt tietolähteet) 

Kohteet on nimetty käyttäen kartalla näkyviä, mieluiten rajauksen sisälle jääviä 
paikannimiä. Kohteita on nimetty myös käyttäen apuna ilmansuuntaa suhteessa 

Kuva 4. Kustakin kohteesta on laadittu karttarajaus. 
Kohteiden käsittelyä helpottamaan kullakin kohteella 
on oma ID numeronsa. Kartta Laura Ahopelto. 
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tunnettuun kiintopisteeseen. Laajoille kohteille on annettu kaksiosaisia nimiä siten, että 
nimet ilmentävät kohteen ääripäitä. Useampaa samannimistä kohdetta on yksilöity 
käyttämällä lisäksi kylännimeä. Moniosaisista kohteista on käytetty monikkomuotoa, joka 
jo nimellään kertoo, että kyseessä on moniosainen kohde. Kaksiosaisiakin nimiä on 
käytetty etenkin silloin, jos osakohteilla on selvät, luontevat omat nimet. 

Kullekin kohteella on annettu oma indeksinumeronsa, jolla kohteet yksilöidään 
kohdeluettelossa ja -kuvauksissa. Numerointikäytäntö toimii siten, että kullekin ELY-
keskusalueelle on valittu oma nelinumeroinen tunnusluku (Satakunta 1000, Pirkanmaa 
2000, Pohjanmaa sekä Etelä- ja Keski-Pohjanmaa 3000, Keski-Suomi 4000, Pohjois-
Pohjanmaa 5000, Pohjois-Savo 6000, Kainuu 7000 ja Pohjois-Karjala 8000). Aluetasolla 
kohteet on numeroitu juoksevalla numeroinnilla siten, että ensimmäinen Satakunnan 
kohde on 1001, toinen 1002 jne. Raja-alueilla sijaitsevien kohteiden osalta kohteen 
katsotaan kuuluvan sen ELY-keskuksen alueeseen, jonka alueella pinta-alallisesti suurin 
osa kohteesta on. 

Rajauksissa on pyritty maantieteelliseen yhtenäisyyteen, ja ns. reikärajauksia on tehty vain 
erityisperusteilla. Esimerkiksi laajan suo- ja metsämosaiikin suojeluarvot voivat 
suoluonnon osalta olla vahvat, vaikka metsiä olisi hoidettu talousmetsinä. Suon ja 
kangasmaan välinen vaihettumisvyöhyke on pyritty saamaan riittävässä laajuudessa 
suojeluesityksen piiriin rajaamalla soille noin 30 metrin puskurivyöhyke.  Rakentamattomat 
lammet, järvet tai virtavedet on pyritty saamaan rajauksiin mukaan ja rajaamaan niille  
vähintään 50 metrin suojavyöhyke. Yksityisomistuksessa olevat palstat on rajattu 
esityksen ulkopuolelle. Mikäli esim. pieniä niittypalstoja on niiden pienen koon takia jätetty 
sisälle rajaukseen, niin suojeluesitykset eivät  sinänsä koske näitä yksityispalstoja. 
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3 SuoMaa suojelu- ja ennallistamisesitys: kymmenen maakuntaa, 274 
kohdetta 

Suomenselän ja Maanselän suojelu- ja ennallistamisaloite käsittää 274 metsä- ja 
suoaluetta, joita Suomen luonnonsuojeluliitto esittää suojeltaviksi, säästettäväksi tai 
ennallistettaviksi. Niiden yhteispinta-ala on noin 78 000 hehtaaria. SuoMaa-kohteet on 
valittu lukuisten aineistojen ja maastotarkastelujen perusteella siten, että alueen 
kytkeytyneisyyttä ja luontoarvojen säilymistä voidaan parhaiten kehittää.  

SuoMaa-kohteet sijaitsevat kymmenen maakunnan ja 55 kunnan alueella. Pohjanmaalla 
kohteita on lukumääräisesti eniten, mutta Kainuussa kohderajausten pinta-ala on suurin.   

SuoMaa-esityksen kohteiden luonne ja merkitys vaihtelee maakunnittain. Satakunnassa 
SuoMaa-kohteet ovat lähinnä avonaisia keidassoita, Pohjanmaalla ja Pohjois-
Pohjanmaalla enimmäkseen avonaisia keidas- ja aapasoita. Suot reunametsineen ovat 
esimerkiksi metsäpeuralle tärkeää elinympäristöä. Esimerkiksi Pyhännällä osin tai 
kokonaan luonnontilaiset suot muodostavat vielä metsäpeuralle sopivan elinympäristöjen 
verkoston.  

Pirkanmaa on metsien ja soiden kirjomaa maisemaa. Parkanossa avosuokohteet 
täydentävät tärkeiden riekkosoiden verkostoa. Ylöjärven Kurussa SuoMaan suot ja metsät 
muodostavat askelkivet Seitsemisen ja Helvetinjärven kansallispuistojen välille. Keski-
Suomi on SuoMaan metsäisimpiä alueita. Siellä suojelu- ja ennallistamisesitys sisältää 
paljon kuusi- tai mäntyvaltaisia, luonnonsuojelullisesti arvokkaita metsiä, jotka sopivat 
METSO-ohjelmaan.  

Kuva 5. SuoMaa-kohteet. Kuva Laura Ahopelto. 
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Kainuussa ja Pohjois-Karjalassa 
soiden ja metsien ketju kytkee läntisen 
SuoMaa-alueen  Fennoskandian 
vihreää vyöhykkeeseen ja Venäjän 
aarniometsiin. Esimerkiksi 
Sotkamossa SuoMaa-kohteiden rypäs 
rakentaa ekologista käytävää 
Talaskankaan suojelualueen ja 
Hiidenportin kansallispuiston välille. 
Itärajan tuntumassa kohteet 
täydentävät Vihreää vyöhykettä 
Suomen puolella. 

Metsätalous, turvetuotanto ja muu 
luonnonvarojen käyttö ovat muuttaneet 
metsiämme, soitamme ja 
vesistöjämme dramaattisesti viimeisen 
puolen vuosisadan aikana.  Myös 
Suomenselän ja Maanselän alueen 
luontoaarteiden uhkana ovat 
voimaperäinen metsätalous 
avohakkuineen ja ojitusmätästyksineen, soiden kuivatus ja turpeenkaivuu sekä maisemaa 
pirstovat hankkeet. Esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaalla Iso Pajusuota, yhtä monista 
kokonaan tai pääosin luonnontilaisista Pyhännän soista, uhkaa kuivatus turpeenkaivuuta 
varten. Keski-Suomessa Keuruun entisen varuskunnan metsiä on hakattu, vaikka ne 
sopivat erinomaisesti METSO-ohjelmaan. Maakuntien ja kuntien olisi suotavaa suunnata 
kaavoituksella tilaa vievät hankkeet, kuten tuulivoimapuistot niin, etteivät ne pirsto 
luontoalueita. 

 

MAAKUNTA SUOMAA-KOHTEITA OSUUS KAIKISTA KOHTEISTA 
 kappaletta hehtaaria % 

kohdemäärästä 
% pinta-alasta 

Satakunta 17 6 126 6 7 
Pirkanmaa 45 7 869 16 10 
Pohjanmaa, Etelä-
Pohjanmaa, Keski-
Pohjanmaa 

52 7 939 19 10 

Keski-Suomi 39 5 873 14 7 
Pohjois-Pohjanmaa 28 8 664 10 11 
Pohjois-Savo 16 7 801 6 10 
Kainuu 45 22 001 16 28 
Pohjois-Karjala 32 12 038 12 15 
YHTEENSÄ 274 kpl 78 311 ha 100% 100% 

 

Kuva 6. Esityksen kohteilla on pyritty parantamaan 
luonnonalueiden kytkeytyneisyyttä. Kartassa Seitsemisen ja 
Helvetinjärven kansallispuistot kytkeytyvät yhteen esityksen 
kohteiden kautta. Kartta Laura Ahopelto. 
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4 Suomen Luonnonsuojeluliitto vetoaa SuoMaa-kohteiden omistajiin 

SuoMaa-kohteet sijaitsevat usean tyyppisten omistajaryhmien mailla. Valtion omistamat 
kohteet sisältävät sekä Metsähallituksen että puolustusvoimien maita. Muista 
omistajaryhmiä ovat turveyhtiöt kuten Vapo, metsäyhtiöt, kaupungit, kunnat, seurakunnat, 
muut firmat sekä yhteismetsät. 

Valtio 

SuoMaa-kohteiden tärkein maanomistaja on valtio. SuoMaa-kohteista 178 kappaletta  
(yhteensä noin 52 200 ha) on valtion kokonaan, pääosin tai osittain omistamia. Ne 
sijoittuvat maakunnittain seuraavasti: 

 
MAAKUNTA kappaletta hehtaaria 
Satakunta 11 5 800 
Pirkanmaa 34 6 000 
Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, 
Keski-Pohjanmaa 

30 4 200 

Keski-Suomi 16 1 700 
Pohjois-Pohjanmaa 22 4 500 
Pohjois-Savo 6 1 000 
Kainuu 35 18 000 
Pohjois-Karjala 24 11 000 
YHTEENSÄ 178 kohdetta 52 000 ha 

Alkuperäisluontomme tulevaisuus on SuoMaa-alueella on pitkälti valtion käsissä. Luonnon 
monimuotoisuuden turvaaminen valtion mailla on erityisen tärkeää nyt, kun 
luonnonsuojelun resursseja yksityismaiden osalta on leikattu voimakkaasti. Paras ratkaisu 
olisi, että kohteista perustettaisiin lakisääteisiä luonnonsuojelualueita. Pääperusteena ovat 
Suomen valtion viime vuosina tekemät ratkaisut, joiden vuoksi sekä METSO-ohjelman 
toteutus että soidensuojeluverkoston täydentäminen ovat vaarantuneet sekä olennaisesti 
hidastuneet.  

Samaan aikaan hakkuumääriä ollaan nostamassa, vaikka tarve luonnonsuojeluun on 
pysynyt ennallaan. Tasapainoa kasvavan talouskäytön ja suojelun välillä on parannettava. 
Valtio-omistajan tulee huomioida nämä esityskohteet sekä tasesiirtoina että 
tuloutustavoitetta asetettaessa. Kyse on myös koko suomalaisen biotalouden 
uskottavuudesta. 

Valtion omistamien SuoMaa-kohteiden osalta Suomen luonnonsuojeluliitto ehdottaa 
seuraavaa: 

• Kohteet tulee merkitä Metsähallituksen paikkatietojärjestelmään 

• Metsäluontoarvoja sisältävät kohteet tulisi rajata mahdollisimman pian 
metsänhoitotöiden ulkopuolelle. Metsänhoidon menetelmiä SuoMaa-alueella tulee 
myös suojeluesityskohteiden ulkopuolella tarkistaa, erityisesti suometsissä, jossa 
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avohakkuista ojituksineen tai ojitusmätästyksineen tulee luopua.  

• Valtio-omistajan tulee huomioida arvokas luonto asettaessaan euromääräistä 
tuloutustavoitettaan Metsähallitukselle. SuoMaa-kohteet kuuluvat nyt 
Metsähallituksen tuottovaateen alaiseen taseeseen, josta ne tulee siirtää 
Metsähallituksen luontopalvelujen taseeseen ja hallintaan.  

• Paras ratkaisu olisi, että kohteista perustettaisiin lakisääteisiä 
luonnonsuojelualueita. Valtion jo omistamien alueiden suojelu on erittäin halpaa ja 
hyvä investointi. Valtionmailla on myös edelleen esimerkiksi selvästi 
parempilaatuisia ja laajempia vanhanmetsän kokonaisuuksia, kun niitä verrataan 
viime vuosina METSO-suojeluun yksityismailta ostettuihin kohteisiin. 

• Kohteiden joukossa on myös Luonnonvarakeskuksen (LUKE) tutkimusalueita, jotka 
sopivat lähinnä luonnontilaisena säilytettäviksi verrokkialueiksi sekä 
ennallistamiseen liittyvien seurantatutkimusten kohteiksi.  

• Myös Puolustusvoimien käyttämillä mailla tärkeää on metsänhoidon lopettaminen 
sekä tarvittavien ennallistamistoimien toteutus. Mikäli kyseessä on esimerkiksi 
harjoittelu- ja ampuma-aluetta ympäröivä varoalue, voi nykyinen toiminta 
pääsääntöisesti jatkua vaikka alue suojeltaisiin. Esimerkkinä tästä ovat 
Satakunnassa sijaitsevat Pohjankankaan ampuma-aluetta ympäröivät suot. 

 

Turveyhtiöt 

SuoMaa-esitys sisältää 27 arvokasta kohdetta, joissa VAPO Oyj:llä on omistuksia. Yhtiön 
omistamien kiinteistöjen pinta-ala yhteensä noin 3 260 hehtaaria. Kohteet sijaitsevat 
Satakunnassa, Pirkanmaalla, Pohjanmaalla, Keski-Suomessa, Pohjois-Pohjanmaalla, 
Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa.  Pääosa Vapon omistamista soista käsittää osia 
luonnontilaisuusluokkien 2 ja 3 soista. Esityksessä on mukana myös ennallistamiskelpoisia 
soita, jotka kohti luonnontilaa palautettuna liittyisivät laajempaan suokokonaisuuteen. 
Esimerkiksi Nurmeksessa sijaitseva Ansasuo on aikanaan naveroitu ja nyt 

Kuva 7. Entisen varuskunnan metsiä Keuruulla (Valtion 
kohde 4003). Kuva Ari Aalto. 

Kuva 8. Kalliojärvi-Pitkäjärvi Ylöjärvellä (Valtion kohde 
2033). Kuva Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri. 
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luonnontilaisuusluokan 0 suo, mutta ennallistuessaan liittyisi suoraan arvokkaaseen valtion 
omistamaan suokokonaisuuteen. 

Turveyhtiöiden omistamat kohteet tulisi 
nykyisten suojeluarvojen tai 
ennallistamispotentiaalin takia saattaa 
suojelun ja ennallistamisen piiriin 
mahdollisimman nopeasti. Suomen 
luonnonsuojeluliitto toivoo Vapon kantavan 
aitoa vastuuta luontoarvoista myös siinäkin 
tapauksessa, että kohde olisi vuokrattu 
toiselta maanomistajalta tai kohdetta jo 
luvitetaan turpeenkaivuuta varten. Tällöin 
luvitushanke on syytä jäädyttää. Esimerkiksi 
Iso Pajusuo on Pyhännän ja Kajaanin 
rajaseudulla sijaitseva arvokas suo, jonka 
arvojen hävittämisen myös KHO (korkein 
hallinto-oikeus) siunasi vuonna 2015.  

Myös luonnontilaisuusluokan 3 ja 2 soilla on merkittäviä monimuotoisuusarvoja, joiden 
turvaamiseen myös VAPO Oyj on periaatteessa sitoutunut suostrategian yhteydessä. On 
kohtuullista, että yhtiö tarjoaa aikanaan valtiolta edullisesti saamiaan arvosoita takaisin 
yhteiskunnalle nyt, kun niiden luonnonsuojelullinen arvo on selkeästi tunnistettu. 

Suomen luonnonsuojeluliitto esittää, että SuoMaa-kohteilla Vapo 

• Luopuu turvetuotannon edistämisestä SuoMaa-esityksen kohteilla, mukaan lukien 
yhtiön omistamat ja vuokraamat kohteet 

• Tarjoaa kohteita suojeluun korvauksetta (esimerkiksi Suomen itsenäisyyden 100-
vuotisjuhlan kunniaksi) tai pitää ne omistuksessaan odottamassa aikaa, jolloin 
soidensuojeluun on käytössä nykyistä enemmän julkista rahoitusta.  

• Edistää omilla toimillaan soidensuojelutyöryhmän loppuraportin suosituksien 
toteutumista SuoMaa-kohteilla ja niiden ympäristössä. 

 

Metsäyhtiöt 

SuoMaa-esitys sisältää noin sata metsäyhtiöiden kokonaan tai osittain omistamaa 
kohdetta.  

Kuten valtion ja turveyhtiöiden kohdalla, myös metsäyhtiöiden kohdalla kyse on 
suomalaisen biotalouden uskottavuudesta; jos suojelun ja talouskäytön välinen 
epätasapaino vain kasvaa, tulee tämä aiheuttamaan kasvavia konflikteja ja ongelmia myös 
biotaloustuotteiden markkinoilla. Biotalous tarvitsee oman "yhteiskuntasopimuksensa", 
jossa sovitaan, millä konkreettisilla toimenpiteillä tasapaino luodaan.  

Metsäyhtiöt ovat sitoutuneet noudattamaan jotakin metsätalouden sertifiointijärjestelmää, 
joita Suomessa on kaksi: voimassa olevan metsä- ja luonnonsuojelulainsäädännön linjoja 
noudatteleva PEFC-järjestelmä, sekä FSC-järjestelmä, joka tarjoaa mahdollisuuden 

Kuva 9. Iso Pajusuo, Pyhäntä (kohde 5026). Kuva Mauri 
Huhtala. 
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lakitason ylittävään monimuotoisuuden turvaamiseen talousmetsissä. FSC on lyhenne 
sanoista Forest Stewardship Concil eli hyvän metsänhoidon neuvosto. Suomen 
luonnonsuojeluliitto on edustettuna FSC:n ympäristökamarissa yhdessä muiden 
ympäristöjärjestöjen kanssa. 

Metsäyhtiöistä Tornator ja UPM ovat sitoutuneet FSC-metsäsertifiointiin. SuoMaa-
esityksen sisältämistä metsäyhtiöiden omistamista kohteita moni täyttää FSC-sertifioinnin 
mukaisen korkean suojeluarvon alueen kriteerit (HCVF eli High Conservation Value 
Forest) ainakin osittain. Lisäksi kohteille on keskittynyt luontotyyppi- ja lajiarvoja, joita 
FSC-sertifioinnissa tulee huomioida.  

Suomen luonnonsuojeluliitto esittää SuoMaa-esityksen sisältämien metsäyhtiön maiden 
osalta, että yhtiöt 

• Tarjoavat kohteita suojeluun korvauksetta (esimerkiksi Suomen itsenäisyyden 100-
vuotisjuhlan kunniaksi) tai pitää ne omistuksessaan odottamassa aikaa, jolloin 
METSO-suojeluun ja soidensuojeluun on käytössä nykyistä enemmän julkista 
rahoitusta.  

• Pidättäytyvät tällä välin esitettyjen kohteiden metsänhakkuista, kunnostus- ja 
täydennysojituksesta, mökkikaavoittamisesta, maanmyynnistä (muuhun kuin 
suojelutarkoitukseen) sekä kohteiden myynnistä tai vuokraamisesta turve- tai 
tuulivoimayhtiöille. 

 

Kunnat ja kaupungit 

SuoMaa-esitys sisältää toistakymmentä kuntien tai kaupunkien omistama kohdetta. 
Luonnonsuojelulain 6 § mukaan "kunnan tulee edistää luonnon- ja maisemansuojelua 
alueellaan". Kunnissa ja kaupungeissa luonnon- ja maisemansuojelun suunnitteluun ja 
päätöksentekoon osallistuvat sekä viranomaiset että kuntalaisten valitsemat 
luottamushenkilöt. Perustuslakimme mukaan vastuu luonnon monimuotoisuuden 

Kuva 10. Pienen Ruosmajärven itä- ja eteläpuoleiset 
metsät (8013) ovat metsäyhtiö Tornatorin kohteita. 
Kuvassa Nikinlampi. Kuva Harri Hölttä 

Kuva 11. Kivijärven Latoniitty on UPM:n kohde 
(kohde 4015). Kuva Ari Aalto. 
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turvaamisesta kuuluu kaikille, ja julkisella vallan tulee tarjota jokaiselle mahdollisuus 
vaikuttaa elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon. Tämä tarkoittaa myös asukkaita 
ja järjestöjä osallistavaa suunnittelua. 

Suomen luonnonsuojeluliitto esittää, että kunnat ja kaupungit säilyttäisivät omistamansa 
SuoMaa-kohteet mahdollisimman luonnontilaisina. Tästä on hyötyä paitsi 
monimuotoisuuden turvaamiselle, myös kuntalaisten kannalta, kun alueiden virkistys- ja 
maisema-arvot säilyvät. Kohteiden lakisääteistä suojelua kannattaa myös vakavasti harkita 
joko yksityisinä suojelualueina tai myyntinä valtiolle. 

Seurakunnat 

SuoMaa-esitys sisältää kymmenen seurakuntien tai seurakuntayhtymien omistamaa 
kohdetta.  

Suomen evankelilais-luterilaisen kirkon mukaan luomakunta on yhteinen ja siitä 
huolehtiminen on yhteinen tehtävä. Ympäristöuhkien kuten luonnon monimuotoisuuden 
kadon edessä on kirkossa todettu, että kristillisten yhteisöjen tulee uudistua ja toteuttaa 
myös omissa arjen ratkaisuissaan ekologista vastuuta.  Kirkon ympäristödiplomi pitää 
sisällään käytännölliset kriteerit, joiden mukaan seurakunnat voivat suunnitella 
toimintaansa mahdollisimman ympäristöystävälliseksi  

Metsä- ja suoluonnon osalta diplomi edellyttää vähintään metsä- ja luonnonsuojelulain 
noudattamista sekä metsien sertifiointia.   Lisäksi SuoMaa-kohteisiin kannattaa soveltaa 
ympäristödiplomin lisäpistetoimia, joihin lukeutuvat muun muassa luonnonmuistomerkin tai 
luonnonsuojelualueen perustaminen, METSO-ohjelman toteutus, metsien ja soiden 
ennallistaminen sekä uhanalaisten lajien inventointi.  Suomen luonnonsuojeluliitto 
suosittelee lisäksi, että seurakunnat voisivat siirtyä PEFC-sertifioinnista FSC-sertifiointiin, 
jotta ympäristödiplomin henki toteutuisi paremmin. 

Seurakunnan taloudelle merkittäviä arvoja voi olla metsäisissä kohteissa. Myös suot, jotka 
ovat osa arvokkaiksi todettuja suokokonaisuuksia, on mahdollista suojella valtion 
korvausta vastaan. Laajalti avointa nevaa sisältävien kohteiden luontoarvot säilyvät, mikäli 
seurakunta ei myy tai vuokraa kohdetta turpeenkaivuuseen. 

Muut yhtiöt, säätiöt sekä yhteismetsät 

SuoMaa-esitys sisältää lisäksi muiden yhtiöiden, säätiöiden sekä yhteismetsien omistamia 
kohteita. Suomen luonnonsuojeluliitto suosittelee, että kohteiden luonnontila säilytetään. 
Kohteiden omistajien kannattaa vakavasti pohtia kohteiden suojelua joko yksityisinä 
suojelualueina tai myyntinä valtiolle. 

5 Suojeluesityksen toimenpide-esitykset viranomaisille 

SuoMaa-kohteet sijaitsevat usean kaupungin, maakuntaliiton ja ELY-keskuksen alueella 
(luettelo kunnista, luettelo maakunnista, luettelo ELY-keskuksista). 

Kunnat ja maakuntaliitot vastaavat kaavoituksesta alueellaan riippumatta siitä, kuka maat 
omistaa. Kunnissa keskeisiä viranomaisia ovat kaavoitus- ja ympäristötoimi. ELY-
keskuksien luonnonsuojelusta vastaavat osallistuvat myös kaavaprosesseihin 
lausunnoillaan.  
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Suomen luonnonsuojeluliitto toivoo, että kaavaratkaisuilla edistettäisiin määrätietoisesti 
SuoMaa-kohteiden säilymistä ja suojelua. Maakunta- ja yleiskaavoihin tulisi SuoMaa-
kohteille saada esimerkiksi varauksia luonnonsuojelualueeksi (SL-varaus). 
Virkistysalueiden(V) kaavamerintää tulisi täydentää niin, että alue huomioitaisiin luonnon 
monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeänä alueena (luo-merkintä). Lisäksi SuoMaa-
alueet tulisi pitää pirstovien maankäyttöhankkeiden ulkopuolella. Esimerkiksi 
tuulivoimapuistot ja väylät tulisi sijoittaa mieluiten lähelle olevaa infrastruktuuria, jotta 
yhteinäisten luontoalueiden ja ekologisten yhteyksien katkaisulta vältyttäisiin. 
Luonnonsuojeluliitto ehdottaa myös, että ELY-keskukset markkinoisivat  vapaaehtoisen 
suojelun keinoja SuoMaa-kohdeille siltä osin, kuin ne ovat maanomistajalle tarjolla (toisin 
sanoen, pois lukien valtion mailla sijaitsevat kohteet). 

Myös metsäkeskuksien kannattaa olla tietoisia SuoMaa-alueista ennallistamisen ja 
luonnonhoidon kohdentamisen suunnittelussa. SuoMaa-esitykseen valitut 
maanomistajatahoille ei KEMERA-tukia  eli Kestävän metsätalouden rahoiksesta annettu 
lain mukaisia tukia. SuoMaa-kohteiden sijaintitiedolla voi olla kuitenkin olla merkitystä 
Metsäkeksuksien yksityisille maanomistajille myönnettäviin ennallistamis- ja 
luonnonhoitohankkeisiin.  

Tämä suojeluesitys ei ole kattava esitys kaikista kohdealueen luonnonsuojelullisesti 
arvokkaista kohteista, vaan siihen on koottu luonnonsuojelujärjestöjen tiedossa olevat 
esimerkit suojeltavaksi sopivista alueista. Valtion mailta lähes kattavan analyysin 
tekeminen ei olisi mahdotonta, mikäli työtä varten olisi käytettävissä Metsähallituksen 
paikkatietojärjestelmä. Esitämmekin Metsähallitukselle ja ympäristöviranomaisille, että 
tällainen analyysi laadittaisiin, sillä valtionhallinnolla on siihen tarvittavat työkalut 
käytössään. 

 
Kuva 12. Piilosensärkät (kohde 8004), Pohjois-Karjala. Kuva Harri Hölttä. 
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LIITE: METSO-ohjelma ja soidensuojelun täydennysohjelma 
 
METSO-ohjelma toteutetaan vuoteen 2025 
 
Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelman eli METSO:n 
tavoite on kunnianhimoinen: pysäyttää metsäisten luontotyyppien ja lajien taantuminen, ja 
vakiinnuttaa suotuisa kehitys (Ympäristöministeriö 2012a). METSO-ohjelma on laaja-
alainen toimenpideohjelma, johon kuuluu paitsi suojelualueverkoston laajentaminen, myös 
talousmetsien luonnonhoitotoimia ja tutkimusta. METSO ei ole varsinainen 
luonnonsuojelulain mukainen suojeluohjelma, kuten esimerkiksi aiemmat soiden ja 
vanhojen metsien suojeluohjelmat, mutta siinä pyritään saamaan metsäisiä luontotyyppejä 
(metsien lisäksi esimerkiksi puustoisia soita) pysyvään suojeluun yli 100 000 hehtaaria. 
METSO-ohjelmaa toteutetaan etenkin Etelä-Suomessa, jossa metsien suojeluaste on 
keskimäärin vain kaksi prosenttia. Koko Suomen metsistä (taloudellisesti tuottavasta 
metsämaasta) on tiukasti suojeltu 5,2 prosenttia (Metsäntutkimuslaitos 2011).  
 
METSO-ohjelmassa alueita arvotetaan niin sanottujen luonnontieteellisten 
valintaperusteiden avulla: jos alue täyttää kriteerit, se on suojelunarvoinen. 
Valintaperusteet on laadittu erikseen kullekin elinympäristötyypille, esimerkiksi 
kangasmetsille, lehdoille, korville, rämeille ja pienvesien lähimetsille (Ympäristöministeriö 
2008).  
METSO-ohjelma alkoi kokeiluvaiheella vuonna 2002. Vuonna 2008 valtioneuvosto teki 
periaatepäätöksen ohjelman toteuttamisesta vuosina 2008–2016. Sittemmin ohjelmaa on 
päätetty jatkaa kahdesti, ensin vuoteen 2020 ja sitten vuoteen 2025 asti. 
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METSOn pysyvän suojelun rahoitus (YM), toteutuneet suojeluhehtaarit vuosittain sekä 
kumuloitunut suojelupinta-ala. Tavoite METSOssa on suojella 96000 ha vuoteen 2025 
mennessä. Nykyisellä rahoituksella se ei onnistu, vaan rahoitusta tarvitaan noin 23 
miljoonaa euroa vuodessa. 
 
Valtion maanomistuksen tuomia mahdollisuuksia metsiensuojelutilanteen parantamiseksi 
on toistaiseksi hyödynnetty METSOssa liian vähän.  Myös SuoMaa- suojeluesityksen 
tavoitteista onkin nostaa valtion maat takaisin suojelukeskustelun ytimeen. 
Kainuussa valtion omistamat maat on jätetty METSO-toimien ulkopuolelle, vaikka 
maakunnan etelä- ja länsiosat kuuluvat viralliseen METSO-ohjelman painopistealueeseen, 
ja niiden yksityismailla ohjelmaa on toteutettu.  
 
METSO:n suojelutavoitteiden painopiste on yksityismailla, mutta myös valtion, kuntien ja 
muiden yhteisöjen sekä metsäyhtiöiden metsiä on suojeltu ohjelman kautta.  Valtion maita 
on METSO-ohjelman puitteissa on vuoteen 2016 mennessä suojeltu yhteensä noin 23 000 
hehtaaria. Valtion maiden METSO-suojelu on toteutettu pääosin muutamassa erässä 
"paketteina", joista viimeisin päätös oli vajaan 13 000 hehtaarin laajuinen (2014). Paketti 
oli riittämätön suhteessa valtion ja julkisyhteisöjen hallitusohjelmatavoitteeseen (20 000 
ha). Myöskään kaikki valtion mailta METSO-ohjelman nimissä suojellut hehtaarit eivät ole 
aidosti tuoneet lisää kasvullisen metsämaan suojeluhehtaareja.  
Luonnonsuojelujärjestöt julkaisivat vuonna 2012 oman ehdotuksensa sopivista 
valtionmaiden METSO-suojelukohteista otsikolla Kansallisomaisuus turvaan - valtion 
omistamia suojelulun arvoisia suo- ja metsäalueita.  Esitys on edelleen ajankohtainen ja 
sitä on hyödynnetty myös SuoMaa-esitystä laadittaessa. 
METSO-ohjelman tavoitteiden saavuttamista valtion mailla ovat epäilemättä 
hankaloittaneet myös Metsähallituksen jatkuvasti nousevat tuloutustavoitteet. Raskaat 
tavoitteet ovat johtaneet Metsähallituksen hallinnoimien valtion maiden ennen 
näkemättömään myyntiin. Vielä vuonna 2011 myyntiin laitettiin niin sanottuja pienpalstoja, 
mutta keväällä 2012 myyntilistalle päätyi jo keskisuuria metsätiloja eri puolilla maata 
(Metsähallitus 2012a), ja myynti on jatkunut siitä lähtien. Myynneissä on menetetty myös jo 
Metsähallituksen omilla päätöksillä "suojeltuja" luontokohteita. 
Luonnonsuojelullisesti arvokkaat kohteet ovat kansallisomaisuutta, jonka myynti syö 
mahdollisuuksia saavuttaa METSO-ohjelman tavoitteet valtion maiden osalta.  
 
Soidensuojelua jatkettava myös täydennysohjelmapäätöksen jälkeen 
 
Soidensuojelun täydennysohjelmaa valmisteltiin kolme vuotta (2012-15) ja sitä edelsi 
lähes kolmen vuoden (2009-11) ajan kestänyt suostrategian valmistelu.  Suostragiaa 
valmisteli laajapohjainen maa- ja metsätalousministeriön vetämä työryhmä, joka totesi 
soidensuojelun täydentämisen oleelliseksi osaksi turvemaiden käytön tasapainoa. 
Soidensuojelun täydennysohjelmaa valmisteltiin noin 100 000 hehtaarin laajuisena, 
kunnes Alexander Stubbin halllituksen ympäristöministeri Sanni Grahn-Laasonen 
keskeytti valmistelun. Pääministeri Juha Sipilän hallituskaudella valmistelua jatkettiin niin 
sanotun vapaaehtoisen suojelun edistämisen lähtökohdasta. Kun Sipilän hallitus päätti 
leikata valtion luonnonsuojelun budjetista peräti 62 prosenttia, peruttiin luonnonsuojelulain 
mukainen suojeluohjelma kokonaan yksityismaiden osalta. 
Valtion soidensuojelun täydennysohjelman valmistelu päättyi marraskuussa 2015. 
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Suomen luonnonsuojeluliiton ja Luonto-Liiton mielestä työryhmän tulokset vesitettiin. 
Jätimme työryhmän loppuraporttiin eriävän mielipiteen. Poliittiset poukkoilut ja väliintulot 
ajoivat työryhmän työskentelyn toistuvasti mahdottomuuksiin. Luonnonsuojelun 
rahoituksen leikkausten jälkeen vapaaehtoinen suojelu edellyttää maanomistajilta yhä 
vankempaa omaa tahtoa monimuotoisuuden suojeluun. Myös soita olisi määrä suojella 
vapaaehtoisesti lähinnä METSO-ohjelman puitteissa, mutta senkin rahoituksesta on 
leikattu pääosa. 
 
Soiden suojelu kuitenkin eteni valtion omistamilla alueilla. Koko maassa valtion soita 
suojeltiin lakisääteisinä suojelualueina noin 20 000 hehtaaria. Ne siirtyivät 
luontopalveluiden taseeseen. Lisäksi 16 000 hehtaaria sai aiempaa paremman turvan 
Metsähallituksen taloustoimilta sivuun siirrettyinä säästökohteina. Ne pysyvät talouspuolen 
taseessa. 
 

Monivuotisen suojeluohjelmatyön lopputuloksena yhteensä 36 000 hehtaaria 
valtakunnallisesti arvokkaita soita säilyy tuloksena tuleville polville. Yksityismaiden 
suojeluohjelman kaaduttua soiden suojelun laajentaminen on edelleen ajankohtaista. 
Myös valtion mailla on vielä runsaasti valtakunnallisesti arvokkaita soita, joita ei sisällytetty 
suojeluohjelmaan etukäteen päätettyjen hehtaarirajoitusten vuoksi. Nämä suot sisältävät 
luontoarvoja, joilla olisi voitu osin korvata myös yksityismaiden suojelun vesittämistä. 
 
Myös soidensuojelun täydennysohjelmatyöryhmän loppuraportissa todetaan, että 
soidensuojeluun on palattava: "Etelä-Suomen soiden vapaaehtoista täydentävää suojelua 
toteutettaessa panostetaan lähivuosina erityisesti luonnonarvoiltaan kaikkein 
merkittävimpiin soihin. Lisäksi kiinnitetään huomiota soihin, joille on suunnitteilla välittömiä 
maankäytön muutoksia sekä soihin, joilla on erityistä merkitystä nykyisen 
suojelualueverkon puutteiden korjaamisessa joko alueellisesti tai suon luonnonarvojen 
suhteen." 
 
Loppuraportissaan työryhmä ehdotti, että sen esittämän vapaaehtoisen soidensuojelun 
toimenpiteiden etenemistä sekä eri suojelukeinojen vaikuttavuutta niin valtionmailla kuin 
yksityisillä mailla arvioidaan noin viiden vuoden kuluttua eli vuonna  2020. Työryhmä 
suosittelee myös valtakunnallisesti arvokkaiden soiden turvaamisen muita toimia soiden 
monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttämiseksi. Suositeltavia toimia ovat mm. nykyisten 
suojelualueiden hydrologisen tilan ja rajausten parantaminen, suunnitelmallinen vesien 
ohjaus ojitusten takia kuivuneille soille ja soiden ennallistaminen sekä suojelualueilla että 
niiden ulkopuolella, luonnonsuojelulain ja metsälain mukaiset toimet soiden luontotyyppien 
ja lajien esiintymien turvaamiseksi sekä suoluonnon monimuotoisuuden huomioon 
ottaminen maa- ja metsätaloudessa sekä maankäytön suunnittelussa. 
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