Täydentävä lausunto laaja-alaisen turvetyöryhmän loppuraporttiin

Bioenergia ry, Koneyrittäjät ry ja Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto (MTK) ry ja esittävät
täydentävänä lausuntonaan laaja-alaisen turvetyöryhmän loppuraporttiin seuraavaa.
Pidämme valitettavana, ettei laaja-alaisen turvetyöryhmän työskentelyn aikatauluista ja teknisistä
syistä johtuen työryhmän raportin toimenpide-esityksiin voitu ottaa viime hetkellä mukaan kesken
jäävien turvetuotantoalueiden maankäytön muutokseen ja arvon määritykseen liittyvää toimenpideesitystä, vaikka sille oli kannatusta.
Haluamme täydentävänä lausuntonamme esittää, että tämä selvitys tulisi nopealla aikataululla ottaa
jatkovalmisteluun ja osoittaa siihen tarvittavat resurssit esimerkiksi MMM:n ohjauksessa olevassa
maankäyttösektorin ilmasto-ohjelmassa. Selvityksellä voitaisiin olennaisesti parantaa tietopohjaa
hiilivaraston arvoon liittyvän tietopuutteen osalta kesken jäävillä turvetuotantoalueilla. Tätä tietoa
tarvitaan myös ympäristöministeriön hallinnonalalla valmisteltaessa vapaaehtoisten
hiilimarkkinoiden ja ilmastokompensaatioiden regulaatiotarpeiden selvitystä ja käytöstä poistuvien
soiden ennallistamiseen liittyvien hiilikompensaatiomallien kehittämiseksi, jolloin myös yritykset ja
kansalaiset voivat osallistua ennallistamiseen omaa kulutusperustaista hiilijalanjälkeään
kompensoimalla.
Turvetuotantoalue on maankäytöltään tarkoitettu turpeen tuotantoon. Tänä päivänä kaikki
turvetuotantoalueet on luvitettu kyseiseen käyttöön koko tuotantoajaksi ja siten
toiminnanharjoittamiselle on olemassa legitiimi peruste perustuslaillisen elinkeinonharjoittamisen
takaavan oikeuden lisäksi.
Ojitettujen soiden turve on hajotessaan hiilidioksidin päästölähde. Turvetuotantoalueiden päästöt
ovat olleet noin 1,7 miljoonaa tonnia CO2-ekv. vuodessa. Kun turpeen nosto tuotantoalueella
lopetetaan suunniteltua aiemmin, eli nosto jätetään kesken, alueelle jää alueesta riippuen
vaihtelevan paksuinen kerros turvetta. Kesken jääneet tuotantoalueet ovat edelleen päästölähteitä,
vaikka niiltä ei enää nosteta turvetta. Jäljelle jäävän turvekerroksen nettopäästöjä voidaan kuitenkin
vähentää muodostamalla niistä kosteikkoja tai metsittämällä.
Esitämmekin, että selvitetään mahdollisuudet


säilyttää ennenaikaisesti kesken jääneet turvetuotantoalueet maankäytön muutoksen
myötä hiilivarastoina tavoitteena vähentää maankäyttösektorin päästöjä ja



määrittää tuottajille/maanomistajille päästövähennykseen perustuva korvaus näiden
alueiden käytön ennenaikaisesta lopettamisesta.

Selvityksessä keskeisenä tavoitteena olisi arvioida onko mahdollista muodostaa alueelle arvo, jota
voitaisiin käyttää alueen käytöstä ennenaikaisen luopumisen korvausperusteena tai alueen
metsämaaksi vaihtamisessa. Käsityksemme mukaan selvityksessä esitetty toimenpidemalli parantaisi
tietopohjaa ja voisi johtaa hyvin kustannustehokkaisiin päästövähennystoimiin. Samalla se
toimintaperiaatteeltaan muistuttaisi hyväksi havaittuja METSO- ja HELMI-ohjelmia ja olisi
oikeudenmukainen taloudellisessa ahdingossa oleville pienyrittäjille ja alueiden maanomistajille.
energiamurroksesta kärsivillä alueilla. Selvityksen tekemisellä on kiire, koska näillä alueilla käydään
spekulatiivista kauppaa jo nyt.
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