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Jakelun mukaan  

 

Vastaus luonnonsuojelupiirien esitykseen 

Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan piiri ry, Ylä-Satakunnan ympäristöyhdistys 

YSY ry ja Suomen luonnonsuojeluliiton Virtain-Ruoveden yhdistys ry esittävät, että 

rahkasammaleen nosto asetetaan kiireellisesti luvanvaraiseksi. Järjestöt tuovat 

esityksessään esille, että kasvualustayrittäminen on merkittävässä kasvussa ja että 

rahkasammalbiomassan keruu kohdistuu luonnontilaisuusluokan 3 soille, jotka 

edustavat parhaita suojelun ulkopuolisia soita ollen vähintäänkin maakunnallisesti 

merkittäviä. Järjestöt ehdottavat, että suot voitaisiin suojella osana Helmi-ohjelmaa. 

Vastauksenaan ympäristöministeriö toteaa, että rahkasammalbiomassan korjuun 

laajenemista ja mahdollisten hallinnollisten toimien tarvetta on seurattu ministeriössä 

vuodesta 2017 lähtien. Tässä tarkoituksessa ministeriö kokosi vuonna 2017 asian-

tuntijaverkoston, johon osallistuu tuottajien, valtion ja aluehallinnon, 

tutkimusorganisaatioiden sekä luonnonsuojelujärjestöjen edustajia. Verkosto on 

kokoontunut kolme kertaa muun muassa tutustumalla sammalbiomassan korjuuseen 

maastossa. Seuraava verkoston kokous pidetään 25.11.2020. Ministeriössä on lisäksi 

valmisteltu selvitys siitä, miten voimassa oleva ympäristölainsäädäntö ohjaa rahka-

sammalbiomassan korjuuta.  

Hallitus on sitoutunut pysäyttämään luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen 

Suomessa. Tämän takia on tärkeää, että rahkasammalbiomassan korjuu tulee ohjata 

soiden ja turvemaiden kestävästä ja vastuullisesta käytöstä ja suojelusta annetun 

valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaan luonnontilansa menettäneille soille, joita 

edustavat luonnontilaisuusluokkien 0 ja 1 soita. Luokan 2 soilla luonnontilaa muuttava 

käyttö on mahdollista, jos suon yleinen luontoarvo on seudun ojitusasteen perusteella 

keskimääräistä alhaisempi, eivätkä erityiset luontoarvot ole merkittäviä.  

Rahkasammalen korjuun ympäristövaikutuksista ei ole tällä hetkellä riittävästi tietoa. 

Puutteita on erityisesti kasvillisuuden tai muun eliöstön palautumisesta sekä 

mahdollisista vesistö- tai ilmastovaikutuksista. Tämän takia ympäristöministeriö on 

tilannut Suomen ympäristökeskuksesta selvityksen, jossa edellä kuvattuja kysymyksiä 

selvitetään. Lisäksi Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksessa on käynnistetty 

ympäristöministeriön rahoittama hanke, jossa valmistellaan rahkasammaleen korjuun 

toimintaohjeet ja menettelytavat sekä käynnistetään toiminnan ja tietojen seuranta. 

Rahkasammaleen korjuuta ohjaavat ja sille asettavat reunaehtoja olemassa olevat 

strategiat, ohjelmat ja voimassa oleva kansallinen ja EU-lainsäädäntö. Näistä 

tärkeimpiä ovat valtioneuvoston periaatepäätös soiden ja turvemaiden kestävästä ja 

vastuullisesta käytöstä ja suojelusta (30.8.2012), valtioneuvoston päätös 

valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista (14.12.2017) sekä valtioneuvoston päätös 

 

 

 

 



    2 (2) 

   
vesienhoitoalueiden vesienhoitosuunnitelmista vuosiksi 2016–2021 (3.12.2015) ja 

niihin liittyvät toimenpideohjelmat.  

Rahkasammalen korjuu ei tällä hetkellä suoraan edellytä minkään ympäristölain 

mukaista ennakollista lupa- tai ilmoitusmenettelyä. Ennakollisen lupamenettelyn sijaan 

korjuuseen tulevat sovellettavaksi tapauskohtaisen harkinnan perusteella 

luonnonsuojelulaki (1096/1996), vesilaki (587/2011), ympäristönsuojelulaki 

(527/2014), metsälaki (1093/1996), maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) sekä 

jätelaki (646/2011). Viranomaiset voivat myös ilman ennakollista lupamenettelyä 

puuttua toimintaan jälkikäteen käskyin, kielloin ja velvoittein, joita voidaan tarpeen 

mukaan tehostaa uhilla. 

Helmi-ohjelman puitteissa neuvotellaan ELY-keskuksissa maanomistajien kanssa 

etenkin soidensuojelun täydennysehdotukseen sisältyneiden soiden vapaaehtoisesta 

suojelusta, mutta lisäksi myös muiden arvokkaiden soiden suojelusta, maanomistajan 

niin halutessa. 

Ympäristöministeriö selvittää parhaillaan ohjauskeinoja, joilla toiminnan 

ympäristövaikutuksia voidaan ehkäistä. 

Ympäristöneuvos Markus Tarasti 

Erityisasiantuntija Hanne Lohilahti 
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