
/ \"e li lJoh jonen 
1ohjois-Suonen 
t< : Ld u u s lai to s 

Soiden ja turpeen k~iyt i)n s 11unLaviivat i' ohjois- .:.-i u onws sa 

t. Soiden suojclu- ja vi rJ;.istysh:iyt i::in n:ykytilanne 

P ohjois- Suomcn va1t ·i r,nmaj lla on totc11 t ettu soidcn-

suojcluohjc 1111a osLlna val tnk1111na l] i~:;ta ohjc, lmci a. T icimioi 

on pii r ikun t a :, ont toreissa ja h o :itoa 1 ucissa so i ta kos-

kevien kaytti::isuunniteJndcn ~Jc r11stana. Vcrrattuna ;·~te la-

:::i uomen tilantecsccn su \l jc1uohj (' ]maa Ji cne~' pirle tLiva 

r i.ittiivani:i (liit c :I). 

l ' ohjo :i s- ,~uone11 y1-:sity:i smni J le on lu. acli i. tava j~<1 pcri-

aatte e ssa sa1~wntyy up inen s•10jclu- l ai virkistys1~2i.~.-tto-

ohjelrna k uin va1tjonrnail1c. (·hjclmaa J o.ad:ita<ln ct npa~1ssa 

se.u tuknilva liit -l; c1jen, nn:tta myi:is joi cl cnl.;.i 1 t knn tien tai 

knntaryhrni t t yrni en to :i.urn s ta. Yks:i tyisrn<iirl.ci1 osuus o n 

suurin l' o hjcis - P ohjanmann seutukaavn.1 .i iton aluee l Ja. 

mistunee vuoclen 197() ai.kana. l1 l1jelm.J.n tot 0n t111;1inen on 

tois ta i scksi eni:ivarrma pm1ttecllif"cn lainsii;i(friuni5n ja 

korvauskysyrayst0n se]~avuur1en tnLia. 
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2. Soiuen l:~iytto :'.) uuntuotantoon 

Soiden k,iytto puuntuotautoon on sc~.; i:i pinta-alal taan 

etta taloudclliselto. nwrkityJ~selLiiin ylivoimaisesti 

tarkein soiden ki:i,' tt~i ;;:uoto. Esi.merki.ksi. Fohjnnmaan 

piirikunto.konttor·jn alucclln on ti:illa hetkelLi oj1tettu 

puuntuotantoon noin 300000 ha (valtion maita). Tama on 

noin puolPt ojituskelpoisesta, ojitettavaksi s1unnitellus

ta suoalasta. Toinen puolct tullee ojitetuksi noin 

20 v~oden kulucssa. Yksityjsmailla ojitus etenee 

nopeammin. Varsi.naise2i. undisojitnkscn lasketann paatty

van vuoteen -35 menncss:.i. Lapin li:ii:inin alucella ojitus-

tilannc on pi.i~1piirtei;c;.sii.'.in s0rna. 

Koko 

Po~1jois-S11omen alueell.a on karkeasti 1500 henh:ea 

sulan maan aika·na p elk~istaan :;i0tsaojitukseen, lannoi

tukseen., kylv(.ion, istutu1,sccn ja taim.i s ton ho:itoon 

kuulu,·iss<.i. t(~htiiviss:i ~oilla. Luku piencnee to.lvclla, 

mik~li routa esti:ia njitu~sen . On huomattava, etta tyo-

voiman tnrve ei. tule viihcncm~i:in uuclisojituksen loputtua. 

Ojitus tulec j.::i.t ~\. rn:rnan tz iyclc11.1ysoj i i.uk f' cna ja ojien per

kauksina. 
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3. Soidcu k.i~rtto pc11oil;:si 

l or1jois-Suor.1en pcltolnsta nn ri.1nsns kolmanncs suo

peltoja. Niiden kokonaisala on py~reiisti 150000 ha, 

joista on Lilla hetkelli.i pal,;.etissa noin 25000 ha. Ta

man suonk~-lyttoi:modon tyollistavii~i ja taloudel lista mer-

kitysLi ci tarvinnc painottaa. 2uopel-tojen merkitys k as

vaa tulPvaisuudessa, si lLi Loko ·m<1npalloa aj.:ttellen mer

Jcitt~vim~~t viljcJ. ys~0lpoiset reservialueet sijnit sevat 

pohjoisen havumctsi.ivyi-i i .ykkeen soi] la. 

Soiden puk0ettipc:•llot ovat nimenomoan Pohjois-Suornen 

on~elma, joka on ratknistava tavnlla tai toisclla lahim-

man vi.iden vuodcn aikona. l' e] lonvaro.usla : ~i on ol lut jo 

voimassa seitsemn.n vuotto, ja cnsi.ni::!ici.isetn sopimusten 

kestoaika pac~ttyy parin v u o d en kuluttua. ;~simerkilcsi 

011lun nwGti1.l.ouspiirien aJuocl.la v;1pautuu nopcasti noin 

110 ~ :, pal\.c i ti }1elloista. ; ohjois-.Suoa1c>n 35000 suopel to-

hehtanrista tuskin s1.wrtuknan osaa tuDaan ottamaan vii-

littorn~isti viljelyk ~;eeJJ. :.a' tdolli s csti _i1 2~i..iosa tarjotaan 

myyti:ivi:iksi. 
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Il~ ·v[i hi 11 nsuo tuotta<i. pad1.::iim1 ii llno.n 300 k;·/ha 

hilloja yuodessa. 1·,arpalojta v0idann saada jopa 500 l:g/ha. 

l'Ji'imi:i merldtsev~it ko. s110n 11ruttntuot-tana noin ]000 ok/ha 

vuoclessa. 

tius. T~imi1n tq,,kin ~-ksitylnc'n ta1ous ei voi peru s tna 

mar ja st uks e en. ..Jen rier}~i t ys 1 ii t ifrn1~li s c -~ in ice i nona tu-

lee ::1·itcnkin k o. svanwan. 

E.oska snon ojit11]c>en j~il ,,eincn p111mtuo·i:to 1~_-ky tuskin 

Jc o ska au y :1 t a ii ta lo n l e 1., :i ., e s s a .. i c ] c~ f. s ii h y '• ii n h i 11 as o don 

tuottoon, hillasuot on Vdlt i.on 1.1c1ilL_i invcntcitu. 

Lii.hcleainei.o;;;tona ki:iyi c"·tiin pai';:<.Jll isten asukkaidcn 

r.uitamia t ·ictojil.. i~yvi'it 1-1i.1 ;a.snot on ny tf· crn ,1 in 1 :0.ct is-

taavaa :y;:s i tyis; ia j (Le1 1 hj 11 <tso •~!en inventoi ;·1 tia ei ale 

toistaisck s i s11oritcttu :;:ui.1 ~ois :: a : in l,11•1n issa. 
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Pohjois-Sucmessa on tiillii hctl;:0lla toi.ndvia ~1oltto-

turvctyomaita 6 kpl (Jiite 2, Pclsollc on laskc ~ tu 

J;:aksi ty~imaatn). '1uot<tntoa vG.lliL• stellaan lisaksi 

14 snolla. V,\POn toimcsta turvf'tt.:::i nos' ottiin viime 

kcsbna Pohjoi s-Suonwssa n. o. !1 1:1ilj. 1113. Vuotuiscn 

1~oston lasketaan nouscvan vuoLeqn 1980 mcnnessa noin 

nclji.lan miljoonaan !da1.tj01~1etrijn. Lisiiksi muiden 

tuo : t;1jicn tuotanto tulee J isi<i:ntyr.ii:i.iin. 

Polttoturpeen noll.:::iraja'.;:ullcce L.ill~i lietkelL.i Kajaa-

nis ta H.ovani eme] le j0 ~-'el ·1 uon. J'.O J 1 ara ja r .i.ippuu toi-

saalta lnoni1on0Joista, toisaaJta 1.ll.! clcu njattclun omak-

sumisest.a ja sen pohja lta sy1~tyncestii tur~icen tarpees-

ta. Lapin Lijnin jci l ·~oi lJ i s-,)uo;;1en mo.hdoll i.sta pol tto-

turvctuotantoa tullee haittiJ.am<.ian cniten s~;iioJojen epa-

varmuudcsta johtuva risl-:.ialtt.ius. Un J;:csi~i (es:i1i1. 1972), 

jolloin tuotanto o:'. isi on:1istunut 11:,·vin, mutta myos kc-

si£.i (csim. v. ·;97 1~) jol..loi_n tnot<into v.::irsinldn jyrsin-

r:iencteJr.1~ilLi oli si_ ji.ii.[nyt v~ih:;iscksi. 

P0Jttott1rvctyii111aat tnlc·vat tyi..il.list: ~ .. ;aiin 11i , 1enom:; an. 

syrji.ise11tt1jen vi.10s~;; ; ;i. l ;ohjois- . .3no mcn tavoite V.\l' Gn 
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osalta (4 milj. m3 ) tarjoaa tyot~ noin 500 hengelle 

ymp~ri vuoden t~m~n vuosik~mnenen lopussa. Esimerk-

kej~ ttill~ hetkella toimivista tyomaista: Limingan 

hirvineva, tuotantovaiheessa oleva polttoturvesuo, 

pinta-ala noin 350 ha, tyovoima ympari vuoden noin 20 

miest~, kesalla lisaksi urakoitsijoita. Turveruukki 

Oy:n kaksi valmisteluvaihcessa olevaa suota Rantsilassa, 

yhtoensa 600 ha, tyovoima 12 miesta t~lla hetkella. 

Polttoturvei:eollisuus tullee olemaan toistaiseksi 

Pohjois-Suomen t~rkein turveteollisuuden muoto. Taka

laiset aapasuot soveltuvat huonosti kasvuturpeen tuo

tantoon ainakin vi•nti~ieless~. Menekkia on vain maan

parannusaineeksi asutuskeskuksiin. :Muun turveteolli

suuden mahdollisuudet ovat toistaiseksi tuntemattomat. 

Potentia~lisesti ne ovat suuret, koska maan turvevaroista 

tiedet~~n olevnn yli puolct Oulun ja Lapin l~aneissa. 



Kuva 
Bild 2 · 4 -I 

VALTAKUNNALLINEN SOIDENSUOJELUOHJELMA VALTION MAILLE 

RIKSSKYDDSPLAN FOR KARROMRADEN PA STATENS MARK 

• 

Ra uhoitusehdotu ksen 
pinto-ala yli 10 000 ha 

Arealen av fredningfOr
slag over 10000 ho L?. 

10 000- 2 000 ha 

2 000 - I 000 ha 

alle 
under I 000 ha 

Nykyiset valtionmaiden suojelualueet] joilla on huomattavia soita, 
on merkitty somalia periaatteella avoimin merkein. 

Statsmarkens nuvarande skyddsomraden, vilka har betydelsefulla 
karr, ar betecknade under samma princip med oppna tecken. 

U:ihde: Suomen Luonto n:o 4/1969 
Kalla: Suomen Luonto nr. 4/ 1969 
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