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2.3. Ympäristö ja ekosysteemit 

Aluerakenne nojaa luontoperustalle. Luonnonympäristö 

tarjoaa puitteet yhdyskuntien rakentamiselle ja liikenne-

väylille. Elinkeinot kautta aikojen ovat perustuneet luon-

non antimille ja luonnonvarojen käytölle. Teollistuminen, 

liikenteen ja logistiikan kehitys sekä kansainvälisen kau-

pan kasvu ovat irrottaneet yhteiskunnan toimintoja välit-

tömässä läheisyydessä sijaitsevien luonnonresurssien 

saatavuuden rajoituksista. Energian ja raaka-aineiden 

hinnan kohoaminen on viime vuosina nostanut kotimais-

ten luonnonvarojen ja uusiutuvien energianlähteiden 

arvoa. Kaivostoiminta on vilkastunut ja huomattavan 

suuria kaivoshankkeita on toteutettu ja suunnitteilla.  

Teollisuuden rakennemuutos on heijastunut sekä raaka-

aineiden tarpeeseen että energiankulutukseen. Luon-

nonvarojen käyttö on muutostilassa. Metsien ja peltojen 

biomassa muodostaa huomattavan suuren varannon 

asukasta kohti. Biomassavarojen taloudellisinta ja eniten 

lisäarvoa tuottavaa käyttömuotoa ollaan hakemassa. 

Luonnon kasvullisten antimien lisäksi pohjavesivarat ja 

maa-aineksen saatavuus ovat yhdyskuntien kehityksen 

kannalta tärkeitä resursseja. Harjut ovat tarjonneet hyviä 

sijaintipaikkoja liikenneväylille. Myös vesistöjä ja ranta-

alueita hyödynnetään monin tavoin.  

Ekosysteemit tuottavat ihmisille monenlaisia aineettomia 

ja aineellisia hyötyjä. Näitä on alettu kutsua ekosystee-

mipalveluiksi. Elämämme ja hyvinvointimme perustuvat 

täysin näihin luonnon toimintoihin. Koska ekosysteemi-

palveluiden arvoa ei ole osattu verrata yksinkertaisem-

min arvioitaviin taloushyötyihin, niitä ei ole aiemmin 

myöskään otettu riittävästi huomioon yhteiskunnallisessa 

päätöksenteossa ja luonnonvarojen käytön suunnittelus-

sa. Ekosysteemipalveluiden merkityksen ymmärtäminen 

ja niiden turvaaminen päätöksenteon lähtökohtana edis-

tävät taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävää 

kehitystä (Ympäristö 2011). 
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2.3.1. Luonnonvarojen käyttö ja energia  

Suomen kansantalous perustuu korkean elintason 

maaksi poikkeuksellisen vahvasti luonnonvaroista saa-

tavaan arvonlisään. Tulevaisuudessa esimerkiksi Aasian 

valtioiden kasvattaessa elintasoaan luonnonvarojen 

kysyntä vain kasvaa ja merkitys korostuu. Teknologiset, 

poliittiset ja kulttuuriset muutokset muokkaavat luon-

nonvarojen kysyntärakennetta, aivan uusia luonnonva-

roja opitaan hyödyntämään ja nykyisille keksitään uusia 

käyttötapoja. Puhtaan veden merkitys kasvaa entises-

tään. Luonnonvarojen tuotannon rinnalla myös luon-

non tarjoamien aineettomien hyötyjen merkitys koros-

tuu. Ekosysteemeistämme on huolehdittava, jotta 

luonnonvarojen kestävä käyttö on mahdollista myös 

tuleville sukupolville (Sitra 2009). 

Aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehitystyössä on 

otettava kestävän kehityksen periaatteet huomioon 

sekä varmistettava ympäristöllisesti merkittävien koh-

teiden säilyttäminen. Kansallisen energia- ja ilmasto-

strategian tavoitteena on, että sekä yksilöt että yhteis-

kunnalliset toimijat ovat koko ajan tietoisia toimiensa 

ympäristövaikutuksista ja näin myös tekevät valinnat ja 

suunnitelmat kestävästi. 

Kuva 2.33. Luonnonvarojen ja energian toimintaympä-
ristön keskeisiä muutostekijöitä. 
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Luonnonvarat 

Suomen kansantalous on voimakkaasti kytkeytynyt 

globaaliin ainekiertoon. Hieman yli puolet ainekierrosta 

tulee maamme ulkopuolelta. Myös kotimainen tuotan-

to jakautuu siten, että puolet lähtee vientiin ja toinen 

puoli tarvitaan kotimaisen kulutuksen tyydyttämiseen 

(Sitra 2009). Luonnonvarojen hyödyntäminen on vaati-

nut hyviä liikenneyhteyksiä. Päätie- ja rataverkko ovat 

tärkeimpiä kuljetusväyliä, mutta raaka-aineiden kuljet-

tamiseen tarvitaan myös seudullisen ja paikallisen ta-

son liikenneverkkoa aina yksityisteitä myöten. Liiken-

neinfrastruktuuri on maan asutustiheyttä ajatellen 

kattava ja korkeatasoinen.  

Luonnonvarojen kokonaiskäyttö on lähes kaksinkertais-

tunut vuodesta 1970 vuoteen 2011. Asukasta kohti 

luonnonvarojen käyttömäärä on tällä hetkellä Suomes-

sa huomattavan korkea. Kansantalouden materiaali-

intensiteetti eli käytetty materiaalimäärä suhteessa 

bruttokansantuotteeseen on kuitenkin trendiltään ollut 

laskeva (Tilastokeskus 2013). 

Suomalainen yhteiskunta on rakennettu suurelta osin 

metsäteollisuuteen perustuen. Tällä hetkellä ala on 

käymässä suurinta rakennemuutostaan, ja talouden 

uusia vetureita on jälleen löydyttävä. Uuden kasvun 

mahdollisuuksia on nähty luonnonvaroihin perustuvas-

sa tuotannossa. Metsäteollisuus on muuntautumassa 

biosektoriksi, joka käyttää aiempaa monipuolisemmin 

metsistä saatavia raaka-aineita niin tuotteisiin kuin 

energianlähteeksikin. 

Puuston hakkuumäärät ovat pysyneet metsäteollisuu-

den muutoksista huolimatta suurin piirtein samalla 

tasolla viimeisen 20 vuoden aikana. Metsien vuotuinen 

kasvu on noin 100 miljoonaa kuutiometriä vuodessa, 

mikä on selvästi enemmän kuin puuston keskimääräi-

nen noin 70 miljoonan kuutiometrin poistuma. Puuva-

rojen hyödyntämiseen vaikuttavat puuston ikärakenne, 

puun hinta, metsänomistajien intressit, metsätalouden 

tukipolitiikka sekä muut metsiin kohdistuvat tavoitteet, 

kuten luonnonsuojelu.  

Myös maatalous on kokenut voimakkaan muutoksen, 

jonka myötä maatilojen määrä on vähentynyt 20 vuo-

den aikana noin puoleen. Käytössä olevan maatalous-

maan määrä pysynyt on pysynyt kuitenkin samalla 

tasolla. Tilamäärän väheneminen on tasaantunut 2000-

luvulla verrattuna 1990-lukuun. Vuonna 2012 Suomes-

sa oli noin 59 000 maatilaa. Kahdella kolmasosalla maa-

tiloista päätuotantosuunta oli kasvintuotanto, ja vajaa 

kolmasosa tiloista harjoitti kotieläintaloutta. Tuotanto-

suunnissa on suuria alueellisia eroja. Viljanviljely pai-

nottuu Etelä-Suomeen, sika- ja siipikarjatalous Lounais-

Suomeen ja lypsykarjatalous pohjoisempaan Suomeen 

(Maataloustilastot 2013).  

 

Mineraalit ja maa-aines vastaavat suurimmasta osasta 

luonnonvarojen käyttöä Suomessa. Maa-aineisten – 

soran ja kalliomurskeen – käyttö on Suomessa asukas-

lukuun suhteutettuna Euroopan suurinta (Maa-

aineisten kestävä käyttä 2009). Kaivosteollisuus on ollut 

vahvassa nousussa. Suurimpien kaivosten työllisyysvai-

kutus on alueellisesti merkittävä mutta kansallisella 

tasolla pieni. Suomessa on runsaat vesivarat ja niiden – 

kuten koko ympäristön – puhtaana pitäminen on tärkeä 

voimavara sekä hyöty- että virkistyskäyttöä ajatellen.  

 

 

 

 

 

Kuva 2.34. Luonnonvarojen kokonaiskäyttö materiaali-

ryhmittäin 1970–2011. (Tilastokeskus 2013, Kansanta-

louden materiaalivirrat 2011) 
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Energia 

Suomen talous on riippuvainen tuontienergiasta. Säh-

kön kulutuksestamme 10 prosenttia on tuontienergiaa 

ja esimerkiksi maakaasun suhteen olemme täysin riip-

puvaisia Venäjästä. Öljyn tuotannon kallistuminen ja 

ilmastonmuutoksen torjuntaan keskittyvät poliittiset 

päätökset muuttavat energiamuotojen keskinäisiä 

suhteita. Päästökaupan myötä fossiilisten polttoainei-

den hyödyntäminen tulee kalliimmaksi, kun taas vesi- ja 

ydinvoima sekä uusiutuvat energialähteet tulevat yhä 

kannattavammiksi.  

Viimeisen kymmenen vuoden aikana fossiilisten poltto-

aineiden osuus energiankulutuksesta on vähentynyt.  

Öljyn osuus energian kulutuksesta on laskenut melko 

tasaisesti. Kivihiilen käytössä on melko suurta vaihtelua 

vuosien välillä lämmitystarpeen ja eri energiamuotojen 

hinnan mukaan. Maakaasun osuus energiankulutukses-

ta on pysytellyt noin kymmenosassa, mutta osuus on 

viime vuosina hivenen laskenut.  

Uusiutuvan energian tuotannosta ja työllisyydestä 

valtaosa on tällä hetkellä peräisin puuraaka-aineesta. 

Puupolttoaineiden ja teollisuuden puutähteiden käyttö 

on lisääntynyt. Vesivoiman osuus on vaihdellut 3 ja 5 

prosentin välillä. Tuulivoiman osuus ollut toistaiseksi 

määrällisesti hyvin pieni, mutta kasvanut suhteellisesti 

hyvin nopeasti.  

Ydinvoimalla tuotetaan noin reilu kuudesosa Suomen 

energiankulutuksesta. Yhdessä uusiutuvat energianläh-

teet ja ydinvoima ohittaneet fossiiliset polttoaineet 

energianlähteenä. 

Ulkomaiset esimerkit osoittavat ekologiseen ja ha-

jautettuun energiantuotantoon panostavien kuntien ja 

alueiden menestyvän asumishalukkuusvertailuissa. 

Lisäksi myös yritykset (erityisesti kasvavalla clean tech 

-sektorilla) ovat kiinnostuneet sijoittumaan tällaisille 

alueille (Pesola et al. 2010).  

Motivan raportin (Pesola et al. 2010) mukaan useissa 

maissa hajautettu energiantuotanto nähdään jo laa-

jempana teollisuuspoliittisena mahdollisuutena. Sen 

katsotaan mahdollistavan uudenlaista toimeliaisuutta 

ja yrittäjyyttä. Paikallinen energiantuotanto voi nousta 

alueellisesti merkittäväksi työllistäjäksi ja jopa kilpailu-

kykytekijäksi. Suomessa tulevaisuuden tavoitteena on 

saada myös muihin uusiutuviin raaka-aineisiin kuin 

puuhun perustuva energiantuotanto kasvuun (Alm 

2012). 

Kuva 2.35. Energian kulutuksen osuus energialähteit-

täin 2000–2010. (Tilastokeskus 2013) 

Ruotsi on hyvä vertailukohde tarkasteltaessa Suomessa 

tapahtuvia muutoksia ja kehitystä. Ruotsissa hajaute-

tusta energiantuotannosta on esimerkkejä sekä kau-

pungeista että maaseudulta.  

  



36 
 

Ulkokehä:

Muutostekijän vaikutus 

osatekijään

parantava

heikentävä

kasvava

supistuva

Sisäkehä:

Osatekijän

merkitys

2.3.2. Ympäristö ja ekosysteemipalvelut 

Ekosysteemilähestymistapa on YK:n biodiversiteetti-

sopimuksen alla kehitetty näkemys luonnon moni-

muotoisuuden tasapainoisesta huomioon ottamisesta 

alueiden käytössä. Ekosysteemien tuottamat palvelut 

ovat lähtökohtaisesti kaikkien käytettävissä ilmaisek-

si, mutta käytännössä maapallon ihmisten kesken 

hyvin epätasaisesti jakautuneita. Suomessa sijaitsevat 

tärkeät luonnon resurssit, kuten vesi- ja metsävarat, 

ovatkin tulevaisuudessa yhä suuremman globaalin 

kysynnän kohteina. Ekosysteemipalvelut ovat rajalli-

sia ja haavoittuvia, ja säilyäkseen ne ovat riippuvaisia 

ihmistoimintaan liittyvistä ratkaisuista (SYKE 2008).  

Ympäristön laatu on tärkeää niin ihmisten terveyden 

ja hyvinvoinnin, alueiden vetovoiman kuin ekosys-

teemipalvelujen toiminnankin näkökulmasta. Päästöt 

ilmaan ja vesiin aiheuttavat ympäristöhäiriöitä ja 

muutoksia ekosysteemien toiminnassa.  

Suomen aluerakenteessa oleellisia ekosysteemipalve-

luihin liittyviä kysymyksiä ovat muun muassa luonto-

alueiden käyttötavat, metsien hoito- ja käyttömuo-

dot, vesivarojen hallinta ja veden laatu sekä peltojen 

ja karjatalouden tuotanto. Kysymysten painotus vaih-

telee seuduittain. Kaikilla alueilla on tärkeää nähdä 

ekosysteemin toiminta kokonaisuutena ja tarkastella, 

miten aluerakenteen ja liikennejärjestelmän muutok-

set vaikuttavat ekosysteemipalvelujen mahdollisuuk-

siin toimia.   

Kuva 2.36. Ympäristön ja ekosysteemipalveluiden 
toimintaympäristön keskeisiä muutostekijöitä. 
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Kuva 2.37. Ekosysteemipalvelut neljään luokkaan 

jaoteltuina. (SYKE 2011)

 

Ekosysteemipalveluilla tarkoitetaan toimintoja ja 

prosesseja, joita luonnonjärjestelmissä tapahtuu, 

sekä toimintoja ja hyötyvirtoja, joista ihmiset ovat 

riippuvaisia ja joita inhimillinen toiminta muokkaa. 

Näihin kuuluvat tuotantopalvelut (mm. puuraaka-

aine, ruoka, käyttövesi), säätely- ja ylläpitopalvelut 

(mm. tulvien torjunta, melun vähentäminen, ilman-

saasteiden puhdistaminen, hiilen sitominen) sekä 

kulttuuriset palvelut (mm. virkistysmahdollisuudet, 

kulttuuriperinnön ylläpitäminen ja ympäristökasva-

tus). 

Sekä suuret yksittäiset hankkeet että pienet hajautu-

neet muutokset yhdessä voivat aiheuttaa suuria vai-

kutuksia ekosysteemeihin. Asutuksen sekä maa- ja 

metsätalouden muutokset tapahtuvat usein vähitel-

len ja alueellisesti melko pienialaisina, jolloin on tär-

keää muodostaa kokonaiskuva yhdyskuntien muutok-

sen vaikutuksesta ekosysteemien toimintaan. Liiken-

neväylät, tuotantolaitokset, kaivokset, turvetuotan-

toalueet ja teko-altaat aiheuttavat suurempia kerta-

vaikutuksia ja usein rikkovat ekosysteemejä, mikä 

aiheuttaa elinalueiden pirstoutumista, muutoksia 

alueen hydrologiassa sekä luonnonvarojen ehtymistä 

tai heikentymistä.  

Kuva 2.38. Luonnontilainen suo esimerkkinä ekosys-

teemipalveluista. (SYKE 2011) 

Ekosysteemipalveluiden turvaaminen kaikessa suun-

nittelu- ja rakentamistoiminnassa on edelleen kehit-

tämistä vaativa alue erityisesti käytännön tason to-

teutuksessa. (Känkänen et al. 2011). 

Myös globaalin tason ratkaisut vaikuttavat ekosys-

teemien toimintaan. Kasvihuonekaasupäästöjen ai-

heuttama ilmaston lämpeneminen on jo muuttanut 

ekosysteemejä. Toimenpiteet ilmastonmuutoksen 

torjumiseksi edesauttavat myös ekosysteemipalvelu-

jen säilymistä. Paikallisten ekosysteemien hyvä toi-

mintakyky auttaa muuttuviin olosuhteisiin sopeutu-

misessa. 
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Metsät ja puusto 

Kuva 2.38. Metsien ja luontoalueiden maapinta-ala. 

 

 

Kuva 2.39. Puuston tilavuus. 

 

 

Kuva 2.40. Puuston kokonaistilavuus. 

 

 

Metsät sekä muut luontoalueet, kuten suot, niityt, varvikot ja kalliomaa kattavat koko maan. Laajimmat metsäalueet sijoittuvat Pohjois- ja Itä-Suomen seutukuntiin. Puuston tila-

vuus on suurinta kuitenkin Etelä- ja Keski-Suomessa maatalousvaltaisia seutuja lukuun ottamatta. Perinteisesti metsäteollisuus on sijoittunut Järvi-Suomeen, jossa puuston tilavuus 

on suuri ja vesireitit ovat pitkään toimineet kuljetusyhteyksinä. Metsän tuottavuus laskee pohjoiseen mentäessä ja myös kuljetusmatkat kasvavat, joten Pohjois-Suomi ei ole tu-

keutunut yhtä vahvasti metsäteollisuuteen. 



39 
 

Puuston absoluuttinen vuosikasvu on maakuntatasolla 

suurinta Järvi- ja Pohjois-Suomen maakunnissa. Vuosi-

kasvu asukasta kohti on korkein Kainuussa ja tämän 

jälkeen Lapissa. Myös Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan 

maakunnissa puuston kasvu on yli 50 kuutiometriä 

asukasta kohti. Asutuksen lähellä sijaitsevan puuston 

määrällä on merkitystä erityisesti bioenergian käytössä, 

jossa pitkät kuljetusmatkat eivät ole taloudellisia. Kan-

nattavinta polttopuun ja puuhakkeen kuljettaminen on 

kunnan, seutukunnan tai korkeintaan maakunnan sisäl-

lä.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 2.41. Metsien vuosikasvu maakunnittain 1000 m
3
/v ja asukasta kohden. 
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Maa-ainekset ja pohjavesi 

Maaperä toimii merkittävänä resurssina paitsi ekosys-

teemipalvelujen tuotannossa, myös maa-aineksen ja 

pohjaveden lähteenä. Erityisesti lajittuneet maa-

ainekset – sora, hiekka, hieta ja hiesu – ovat tässä suh-

teessa tärkeitä. Suurimmat lajittuneen aineksen esiin-

tymät sijoittuvat Salpausselkien alueelle ja harjualueil-

le. Nämä ovat myös tärkeimpiä pohjavesialueita. Suur-

ten kaupunkien osalta maa-aineksen saatavuus on 

olennaista, koska se vaikuttaa rakentamisessa tarvitta-

van maa-aineksen kuljetusmatkoihin ja -kustannuksiin 

ja sitä kautta rakentamisen hintaan.  

Maa-ainesten saatavuudessa on viimeisen kymmenen 

vuoden ajan ollut ongelmia erityisesti suurimpien kas-

vukeskusten alueilla. Kuljetusmatkat ovat pidentyneet 

huomattavasti. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulle soraa 

ja hiekkaa joudutaan kuljettamaan useamman kymme-

nen kilometrin päästä. Salpausselille tai harjualueille 

sijoittuvat kaupungit hyötyvät edullisesta maa-

aineksesta, mutta joutuvat toisaalta ottamaan huomi-

oon pohjavesien suojelun.  

Soravarojen vähentyessä on siirrytty entistä enemmän 

kallioperän kiviaineksen käyttöön. Kiviaineshuollon ja 

muun maankäytön välille on syntynyt ristiriitoja (Maa-

aineisten kestävä käyttö 2009).  

 

Kuva 2.42. Hiekka-, hieta- ja hiesumaat. 

 

 

Kuva 2.43. Pohjavesialueet. 
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Maatalous 

Kuva 2.44. Peltoalan laajuus seutukunnittain. 

 

Kuva 2.45. Maatalousmaan osuus alueiden käytöstä. 

 

 

Kuva 2.46. Peltoalan laajuus asukasta kohti. 

 

Maatalousmaata on eniten Suomessa länsi- ja etelärannikon maakunnissa. Maatalousalueista tärkeimpiä ovat Varsinais-Suomi ja Etelä-Pohjanmaa (Tilastokeskus 2012). Vaikka 

maatalous on ollut rakennemuutoksessa ja maatilojen määrä on huomattavasti vähentynyt, maatalouden maankäyttö on pysynyt suhteellisen muuttumattomana. Maatalousmaa 

tarjoaa mahdollisuuksia lähiruokatuotantoon ja muuhun paikallisesti hyödynnettävään tuotantoon. Suhteessa asukasmäärään maatalousmaata on eniten Loimaan seutukunnassa. 

Myös muualla Länsi-Suomen sisämaan seutukunnissa maatalousmaan määrä asukasta kohti on suuri, samoin Suomenselän ja Ylä-Savon alueella. Suurten kaupunkien seutukunnis-

sa maatalousmaata on vähän asukasta kohden.  Osa keskisuurista kaupungeista sijaitsee seuduilla, joiden maankäyttöä maatalous luonnehtii melko paljon.  
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Pintavedet 

Pintavesien tila Suomessa jakautuu karkeasti siten, että 

sisämaan suurimpien järvien tila on hyvä, kun taas suu-

rimmat ongelmat ovat Itämerellä, jossa vastuu myös 

jakautuu useammalle kansainväliselle toimijalle. Erityi-

sesti laivaliikenteen määrä ja Pietarin läheisyys ovat vai-

kuttavia tekijöitä. Jokien mukanaan tuoma maatalouden 

ravinnekuormitus, yhdyskuntien jätevedet ja kalankasva-

tuksen ravinnepäästöt lisäävät veden ravinnepitoisuuksia 

ja leväkasvustoja etenkin rannikkovesissä. 

Järvi-Suomessa ja etenkin Saimaan alueella veden hyvä 

laatu lienee vetovoimatekijä myös matkailun näkökul-

masta. Osa pienemmistä järvialueista kärsii kuitenkin 

asutuksen, teollisuuden, maa- ja metsätalouden, turve-

tuotannon ja kaivostoiminnan päästöistä. Laajat metsä- 

ja suoalueiden ojitukset ovat heikentäneet veden laatua 

myös niillä alueilla, joilla asutusta, kesämökkejä tai pelto-

ja ei sijaitse vesistöjen läheisyydessä. 

Rantaviivan pituus on alueellinen resurssi, joka osaltaan 

mahdollistaa vapaa-ajan asumisen ja vesistöjen virkistys-

käytön. Pisimmät rantaviivat sijaitsevat Pohjois- ja Itä-

Suomen suurissa ja runsasjärvisissä seutukunnissa, jotka 

näin omaavat virkistyskäyttöpotentiaalia. Veden laatu, 

vesistöjen muut ominaisuudet ja rantojen maankäyttö 

vaikuttavat kuitenkin paljon rantojen virkistysarvoon. 

 

Kuva 2.47. Pintavesien ekologinen tila. 

 

 

Kuva 2.48. Rantaviivan pituus seutukunnittain. 
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Suoalueet 

Suoalueet ovat Suomessa keskittyneet maan pohjois-

osiin. Suot muodostavat kansantaloudellemme tärkeitä 

ekosysteemipalveluita, joiden turvaaminen on tärkeää 

kaikessa suoluonnon käytössä. Suoalueet muun muassa 

sitovat hiiltä ja säätelevät hydrologista kiertoa. Virheelli-

sesti tehty ojitus metsätaloustarkoituksiin soveltumat-

tomilla soilla on merkittävimpiä syitä suoluonnon suoje-

lutason epätasapainoon.  

Luonnon monimuotoisuuden ja soiden tuottamien 

ekosysteemipalvelujen näkökulmasta soiden energia-

käyttö sekä muu soita merkittävästi muuttava toiminta 

olisi hyvä rajoittaa jo ojitettuihin ja luonnontilansa me-

nettäneisiin soihin, joita on erityisesti Pohjois-

Pohjanmaalla.  

Turvetuotannon yhdistäminen soiden muun käytön kans-

sa on ongelmallinen ja haastava kysymys. Aluetaloudelli-

sesti merkittävää ja maan huoltovarmuutta tukevaa tur-

peen energiatuotantoa on Valtioneuvoston vuonna 2008 

valmistuneen ilmasto- ja energiastrategian mukaan vai-

heittain vähennettävä ja korvattava uusiutuvilla ener-

giamuodoilla. Vuoteen 2020 mennessä turvetuotannosta 

poistunut pinta-ala on arvioiden mukaan noin 44 000 

hehtaaria (Maa- ja metsätalousministeriö 2011). 

 

Kuva 2.49. Ojitettujen soiden osuus ja turvetuotanto. 

 

 

Kuva 2.50. Ojittamattomien soiden osuus. 
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Luontoalueet ja virkistyskäyttö 

Kuva 2.51. Luonnonsuojelu- ja erämaa-alueet. 

 

 

Kuva 2.52. Lähivirkistyskäytön taloudellinen arvo. 

 

 

Kuva 2.53. Luontomatkojen ja vapaa-ajan asumisen arvo. 

Luontoalueet ovat tiheään asutetussa Euroopassa 

hyvin epäyhtenäisiä. Suomessa on vielä runsaasti 

laajoja ja yhtenäisiä luontoalueita, mutta täälläkin 

luonnonsuojelualueet ovat pieniä ja rikkonaisia lu-

kuun ottamatta maan pohjoisimpia osia. Luonnon-

suojelualueiden ja muiden luonnontilaisten alueiden 

merkitys maan tiheään asutetuissa eteläosissa on siis 

ensiarvoisen tärkeä. Ekosysteemipalveluiden hyötyjä, 

myös aineettomia, on kyettävä jotenkin arvioimaan. 

Virkistyspalveluiden tuottamaa arvoa on mitattu 

valtakunnalliseen luonnon virkistyskäytön kyselyai-

neistoon perustuen (kuvat 2.52 ja 2.53). Luonnossa 

tapahtuvan lähivirkistyksen arvo on moninkertainen 

verrattuna yöpymisen sisältävien luontomatkojen ja 

vapaa-ajan asumisen taloudelliseen arvoon. Lähivir-

kistyksen arvo on suurin siellä, missä asuu eniten 

ihmisiä. Virkistykseen soveltuvilla alueilla ja jokamie-

henoikeuksilla on näin ollen suuri merkitys tiiviisti 

asutetuilla alueilla ja niiden läheisyydessä. Yöpymisen 

sisältävän luontomatkailun arvo kasvaa pohjoiseen 

mentäessä ja on suurin Lapin maakunnassa, jonne 

kohdistuu enemmän luontomatkailua kuin muihin 

maakuntiin. Lisäksi esiin nousevat Itä-Suomen maa-

kunnat, joissa on paljon kesämökkeilyä (Lankia et al. 

2012). 


