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1. Turpeen käytön ja tuotannon tavoitteet ja kehitys  
 

1.1 Turpeen käyttöön liittyvät tavoitteet 

 
Pariisin ilmastosopimus 

YK:n ilmastosopimuksen 21. osapuolikokouksessa Pariisissa sovittiin 12. joulukuuta 2015 uudesta, katta-

vasta ja oikeudellisesti sitovasta ilmastosopimuksesta. Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteena on pitää 

maapallon keskilämpötilan nousu selvästi alle kahdessa asteessa suhteessa esiteolliseen aikaan ja pyrkiä 

toimiin, joilla lämpeneminen saataisiin rajattua alle 1,5 asteen. Suomi on allekirjoittanut Pariisin sopimuk-

sen. 

Pariisin sopimuksen tavoitteena on saavuttaa maailmanlaajuisten kasvihuonekaasujen päästöjen huippu 

mahdollisimman pian sekä vähentää päästöjä nopeasti sen jälkeen siten, että ihmisen aiheuttamat kasvi-

huonekaasujen päästöt ja nielut ovat tasapainossa tämän vuosisadan jälkipuoliskolla. 

Turpeen energiakäyttö aiheuttaa kasvihuonekaasupäästöjä, ja vähentää hiilivarastoja.  

Valtioneuvoston periaatepäätös soiden ja turvemaiden kestävästä ja vastuullisesta käytöstä 

Valtioneuvosto hyväksyi periaatepäätöksen soiden ja turvemaiden kestävästä ja vastuullisesta käytöstä ja 

suojelusta vuonna 2012. Periaatepäätöksessä linjataan soiden ja turvemaiden kestävää ja vastuullista käyt-

töä sekä suojelua Suomessa, mm.: 

- Kohdennetaan soita merkittävästi muuttava uusi maankäyttö ojitetuille tai luonnontilaltaan muu-

ten merkittävästi muuttuneille soille ja turvemaille   

- Parannetaan suoluonnon tilaa 

- Vähennetään soiden ja turvemaiden käytöstä aiheutuvaa vesistökuormitusta   

- Vahvistetaan maakuntakaavoituksen ohjausvaikutusta soiden käytön suunnittelussa 

o Maankäyttö- ja rakennuslain mukainen maakuntakaava on keskeinen maankäytön suunnit-

telun väline, jolla voidaan sovittaa yhteen erilaisia maankäyttötavoitteita maakuntatasolla. 

Maakuntakaavassa voidaan ottaa huomioon soiden ja turvemaiden käytön eri tavoitteet ja 

niiden kohdentamistarpeet. Luonnontilaisuusasteikon sekä lainsäädännön ja ohjeistuksen 

mukaisten erityisten luonnonarvojen avulla helpotetaan ja selkiytetään yleispiirteistä soi-

den käytön suunnittelua. Tätä kautta kehitetään suunnittelun laatua ja kattavuutta maa-

kuntakaavoituksessa siten, että maakuntakaavasta muodostuu ennakoitava perusta soita 

koskevan toiminnan suunnittelulle ja sen ohjausvaikutus kasvaa käytännössä.  

- Ympäristöministeriö antaa ohjeen ”Turvetuotantoalueet maakuntakaavoituksessa", joka ohjaa soi-

den ja turvemaiden kestävän ja vastuullisen käytön suunnittelua maakuntakaavoituksessa.   

Soiden ja turvemaiden kestävän ja vastuullisen käytön ja suojelun kansallinen strategia 

Soiden ja turvemaiden kestävän ja vastuullisen käytön ja suojelun kansallinen strategia (Maa- ja metsäta-

lousministeriö, 2011) linjaa mm., että turvetuotantoon tarvittava uusien turvemaiden hankinta kohdenne-

taan ojitetuille ja luonnontilaltaan merkittävästi muuttuneille soille käyttöön otettavan luonnontilaisuusas-

teikon mukaisesti. Turveyritysten jo hallussa oleviin soihin luonnontilaisuusasteikkoa ei takautuvasti sovel-

leta.  
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Kymenlaakson maakuntaohjelma 2018-2021 

Kymenlaakson maakuntaohjelman tavoitteena on hiilineutraali maakunta vuonna 2040. Maakuntaohjelman 

visiona on: "Kymenlaakso on elinvoimainen ja ekotehokas asuin-, harrastus- ja liiketoimintaympäristö” 

Kymenlaakson maakuntakaava 2040 

Kymenlaakson maakuntakaavan 2040 tavoitteena on toimiva ja kestävä Kymenlaakso. Yleisinä tavoit-
teina on:  

- Maakuntakaava luo edellytykset hyvälle elin- ja toimintaympäristölle ja sitä kautta vahvistaa Ky-
menlaakson kilpailukykyä ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä.  

- Maakuntakaavalla kehitetään sosiaalisesti, taloudellisesti ja ympäristön kannalta vastuullista yh-
dyskuntarakennetta sekä tuetaan luonnonvarojen kestävää käyttöä ja yhdyskuntarakenteen 
ekotehokkuutta. 

- Kymenlaakso on vetovoimainen asuin- ja toimintaympäristö. 
- Kymenlaakson maakuntakaavan 2040 läpileikkaavina teemoina ovat strategisuus, digitalisointi ja 

kaavamerkintöjen yhtenäistäminen. 
 

1.2 Turpeen käytön ja tuotannon kehitys  
 

Turvetta käytetään nykyään pääasiassa energian lähteenä sekä ympäristö- ja kasvuturpeena. Energiaturpeen 

osuus käytetystä turpeesta on yli 90 % (GTK, 2016). Turve kattaa Suomen energiahuollosta noin 7 % ja kau-

kolämmöstä noin 20 %. Kaukolämmön ja siihen liittyvän sähkön ja lämmön yhteistuotannon polttoaineista 

turpeen osuus on ollut viime vuosina 17–20 %.  Energiaturvetta on käytetty Suomessa viime vuosina 20–29 

TWh vuodessa. Valtaosa turpeesta käytetään lämpö- ja voimalaitoksissa, ja vain pieni osa turpeesta on kui-

vike-, kompostointi- ja kasvuturvetta. EU:ssa turve on luokiteltu päästökauppavelvolliseksi polttoaineeksi.  

Energiaturpeen kulutus on laskenut Suomessa (kuva 1). Potentiaalisimpia turvetuotantoalueita Suomessa on 

Pohjanmaalla ja Pohjois- sekä Etelä-Karjalassa (kuva 2). Energiaturpeen käyttömäärän arvioidaan vähenevän 

puoleen nykytasolta vuoteen 2030 mennessä kallistuvan päästöoikeuden hinnan ja ilmastotavoitteiden seu-

rauksena (Bioenergia ry, 2018). Ympäristö- ja kasvuturpeen käyttö saattaa kasvaa jonkin verran, mutta silti 

turpeen kokonaiskäyttömäärä laskee. Teollisuuden ja energiantuotannon turpeen käyttö on laskenut myös 

Kymenlaaksossa vuodesta 2004 lähtien (kuva 3).  
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Kuva 1. Energiaturpeen tuotanto ja käyttö kulutussektoreittain vuosina 1970-2017. Lähde: Tilastokeskus ja Bioenergia ry. 

 

 

Kuva 2. Turvetuotantoalueet ja turvemaiden sijainti sekä potentiaaliset turvevarat Suomessa (Lähde: Geologian tutkimuskeskus, 
2016). 
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Kuva 3. Teollisuuden ja energiantuotannon turpeen käyttö polttoaineena Kymenlaaksossa vuosina 1990-2017, GWh. Lähde: VAHTI 
ja kehitysinsinööri Mika Toikka, ECOREG, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, 2018a.  

 

2. Turvetuotannon ympäristövaikutukset 

 
Turvetuotannon ympäristövaikutukset voivat kohdistua (ympäristöministeriö, 2015): 

- luonnon monimuotoisuuteen ja elinympäristöihin 

- maankäyttömuotoihin 

- pinta- ja pohjavesiin 

- kalatalouteen 

- pölyn ja melun vuoksi terveyteen ja viihtyisyyteen 

- turvallisuuteen (ympäristöriskit, lähinnä turvepaloriski) 

- ilmastoon eli vaikutukset kasvihuonekaasupäästöihin ja hiilivarastoihin 

- liikenteeseen 

- maisemaan ja kulttuuriperintöön rakennetun, arkeologisen kulttuuriperinnön ja maiseman osalta 

Osa näistä vaikutuksista on luonteeltaan paikallisia ja niihin on syytä kiinnittää huomiota kaavoitukseen liit-

tyvässä vaikutusten arvioinnissa. Kansallisella tasolla huomiota on eniten kiinnitetty turvetuotannon vaiku-

tuksiin luonnon monimuotoisuuteen, pinta- ja pohjavesiin sekä kasvihuonekaasupäästöihin. Teollisessa tur-

vetuotannossa olevan suon luonnonarvot menetetään yleensä lopullisesti (ympäristöministeriö, 2015). 

Turvetuotanto aiheuttaa kuormitusta vesistöille. Turvetuotantoalueelta tuleva vesi on ravinteikkaampaa, 
tummempaa ja sisältää enemmän sekä liuennutta orgaanista ainesta (humusta) että kiintoainesta kuin luon-
nontilaisilta soilta tuleva vesi. Suurten valuntojen ja rankkasateiden aikana vesistöön tuleva kuormitus voi 
olla huomattavaa. Turvetuotannon kuormitus vaihtelee vuosittain, vuodenajoittain sekä käytössä olevan ve-
sienkäsittelymenetelmän ja sijainnin mukaan. Myös talvella huuhtoutuu sekä ravinteita että kiintoainesta. 
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Tuotantoaluekohtaisissa ominaispäästöarvoissa on suurta vaihtelua sekä turpeen laadusta että valunnasta 
johtuen. (Kaakkois-Suomen ELY-keskus, 2016). 
 
Turvetuotannon vaikutukset vesistössä näkyvät kiintoaineen ja humuksen aiheuttamana vesistön nuhraan-
tumisena, joka vaikuttaa niin vesistön virkistyskäyttöarvoihin kuin eliöstöön. Lisäksi turvetuotanto aiheuttaa 
ravinnekuormitusta, joka näkyy rehevöitymisenä. Myös pelkkä liuenneen humuksen kuormitus voi muuttaa 
merkittävästi järven ekosysteemiä heikentäen järven happitasapainoa ja aiheuttaen veden tummumista 
sekä heikentynyttä näkösyvyyttä. Partikkelimaisen humuksen mukana vesistöihin huuhtoutuu vesieliöille 
haitallisia metalleja, kuten elohopeaa, alumiinia ja rautaa. (Kaakkois-Suomen ELY-keskus, 2016).  
 
Vesistövaikutusten pysyvyys ja merkittävyys riippuu vesistön herkkyydestä ja mm. virtausolosuhteista. Toi-
minta tapahtuu tyypillisesti pitkäksi aikaa samaan paikkaan, jolloin vesistövaikutuksetkin voivat kertyä pitkän 
ajan kuluessa. Tuotantoalueen kuntoonpano- ja toisaalta myös loppuvaiheessa kuormitus on voimakkaam-
paa kuin tuotantovaiheessa. Turvetuotannon vesistökuormitukseen ja vesiensuojelutoimenpiteiden tehok-
kuuteen vaikuttaa voimakkaasti sateet ja vesien hallinta tuotantoalueilla. Merkittävä osa vesistöihin kohdis-
tuvasta kuormituksesta muodostuu ylivirtaamatilanteissa, jolloin liikkeellä on suurimmat ainemäärät. Kiinto-
ainekuormitus on suurimmillaan suurten valumien aikana, kuten lumen sulamisen aikana ja rankkasateiden 
yhteydessä. Turvetuotanto muuttaa alueen hydrologiaa pysyvästi ja jälkikäyttövaiheessa kuormitus voi olla 
alkuperäistä suurempaa riippuen käyttömuodosta. (Kaakkois-Suomen ELY-keskus, 2016). 
 
Kaikilla Kymenlaakson turvetuotantoalueilla on vesienkäsittelynä joko kemiallinen käsittely, pintavalutus tai 
kasvillisuuskenttä (Kaakkois-Suomen ELY-keskus, 2016). Uusille turvetuotantoalueille vesienkäsittelymene-
telmää valittaessa otetaan huomioon paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) ja ympäristön kannalta paras 
käytäntö (BEP). Herkimpien vesistöjen osalta BAT-tason puhdistusmenetelmät eivät kuitenkaan välttämättä 
ole riittäviä.  
 
Turvetuotannon vesiensuojelussa tärkeää on sijainninohjaus. Turvetuotannon kannalta kriittiset vesistöt 
ovat ekologiselta tilaltaan useimmiten erinomaisessa tai hyvässä tilassa. Kaakkois-Suomen vesienhoidon toi-
menpideohjelman (2016) tavoitteena on, että uutta turvetuotantoa ei pidä sijoittaa ensisijaisesti herkimpien 
vesistöjen valuma-alueille. Turvetuotannon aiheuttamia haittoja tulee ehkäistä erityisesti herkillä pitkäviipy-
mäisillä ja karuilla järvillä, karuilla latvavesillä sekä vedenhankintavesistöissä. Ensiarvoisen tärkeää on var-
mistaa alapuolisten vesistöjen tilatavoitteiden saavuttaminen. (Kaakkois-Suomen ELY-keskus, 2016). 
 
Korkean vesistöriskin turvetuotantokohteet (mm. Kaakkois-Suomen ELY-keskus, 2016a): 
 

- sijaitsevat Natura-vesistön tai muuten herkkien vesistöjen valuma-alueella, 
- sijaitsevat lähellä toisiaan ja niiden vaikutukset kohdistuvat samaan vesistöön, 
- alueiden alapuolisessa vesistössä on kalataloudellisesti tai lajisuojelullisesti arvokas kalakanta, 
- tai alueet sijaitsevat muilla valvontaviranomaisen tapauskohtaisen arvion mukaan pilaantumiselle 

herkillä alueilla 
 
Turpeen energiakäytöllä on myös ilmastovaikutuksia, sillä turvetta poltettaessa vapautuu hiilidioksidia. Va-
pautuvan hiilidioksidin määrä on samaa luokkaa kuin kivihiilellä. 
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3. Turvetuotantoalueiden pinta-ala ja sijainti Kymenlaaksossa 
 

Kymenlaakson voimassa olevissa maakuntakaavassa on varattu turvetuotantoalueita yhteensä noin 4 350 ha 

(taulukko 1, kuva 4). Voimassa olevien vaihemaakuntakaavojen turvetuotantoalueiden osalta on tehty inven-

toinnit vuonna 2008 (Luontoselvitys Kotkansiipi, 2008). Turvetuotantoalueita, joilla on voimassa oleva ympä-

ristölupa, on yhteensä noin 2 000 ha (taulukko 1, kuva 4). Näistä voimassa olevassa maakuntaluonnoksessa 

ympäristöluvallisia EOt-alueita oli yhteensä noin 1 700 ha (taulukko 1).  

Turvetuotantoalueet ovat Kymenlaaksossa keskittyneet Saveron alueelle (kuva 4). Useimmat näistä tuotan-

toalueista kuormittavat Summanjokea. Vain pieni osa turvetuotantoalueista sijoittuu herkän tai erityisen 

herkän vesistön valuma-alueella ko. vesistön yläpuolelle (kuva 5.). Pieni osa sijoittuu pohjavesialueelle 

(kuva 6). Turvetuotantoalueet sijaitsevat pääasiassa etäällä asutuksesta (kuva 6). 

 

Taulukko 1. Kymenlaakson turvetuotantoalueiden lupatilanne ja varausten pinta-ala maakuntakaavassa.  

 Pinta-ala [ha] 

Voimassa olevassa maakuntakaavassa EOt-alueet [ha] 4 349 

Voimassa oleva ympäristölupa (tilanne v. 2018), [ha] 2 020 

Voimassa olevassa maakuntakaavassa EOt-alueista luvitettu, [ha] 1 668 
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Kuva 4. Kymenlaakson voimassa olevien vaihemaakuntakaavojen turvetuotantoalueet (EOt) ja turvetuotantoalueet, joilla on voi-
massa oleva ympäristölupa. Lähteet: Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Maanmittauslaitos. 
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Kuva 5. Turvetuotantoalueiden sijoittuminen turvetuotannolle herkkien vesistöjen valuma-alueisiin nähden (Lähteet: 
Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Suomen ympäristökeskus, Maanmittauslaitos).  
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Kuva 6. Turvetuotantoalueiden sijoittuminen pinta- ja pohjavesimuodostumien suhteen. Lähde: Suomen ympäristökeskus, 2018, 
Maanmittauslaitos.  

  



  Turvetuotanto Kymenlaaksossa 
 

11 
 

 

Kuva 7. Turvetuotantoalueiden sijoittuminen pinta- ja pohjavesimuodostumien suhteen. Lähde: Kaakkois-Suomen ELY-keskus, 

Maanmittauslaitos, YKR/SYKE ja TK 2018. 
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4. Ympäristöluvan saaneet turvetuotantoalueet Kymenlaaksossa  
 

Vuonna 2019 Kymenlaaksossa on voimassa olevia turvetuotannon ympäristölupia yhteensä noin 2 000 
hehtaarille (taulukko 1, kuva 4). Tästä pinta-alasta turvetuotannossa oli vuonna 2018 yhteensä noin 1 200 
ha (taulukko 1). Ympäristöluvalliset turvetuotantoalueet jatkavat toimintaansa vuosiin 2030-2053 asti 
(taulukko 4). 

 
Myös pienten, alle 10 ha, turvetuotantoalueiden tulee hakea lupaa 1.9.2020 mennessä. 

 

5. Turvetuotantoalueet ja Kymenlaakson maakuntakaava 2040  
 

5.1 Maakuntakaavassa osoitettavan turvetuotantoalueen kriteerit 
 

Ympäristöministeriön ohjeen (2015) mukaan maakuntakaavassa osoitetaan suunnittelun aikatähtäyksen 

puitteissa turpeenottoon soveltuvat alueet sekä soita muuttavan käytön ulkopuolelle jätettävät suot. Tur-

peenottoon soveltuviksi alueiksi voidaan osoittaa vain valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaisia 

soita ja suopeltoja. Tämän lisäksi maakuntakaavassa on usein tarpeen antaa vesien suojeluun liittyviä va-

luma-aluekohtaisia määräyksiä uusien turpeenottoalueiden käyttöönoton ajoituksesta ja mitoituksesta. Jäl-

kikäyttöön siirtyvien tuotantoalueiden lisääntyessä saattaa myös olla tarpeen antaa alueiden jälkihoitoa ja  

käyttöä  koskevia  määräyksiä, mikäli sillä on seudullista tai maakunnallista merkitystä. Määräyksen tulee olla 

käyttötarkoitukseen liittyvä 

Kymenlaakson maakuntakaavassa 2040 on tavoitteena esittää ennakoituun turpeen käytön tarpeeseen pe-

rustuen ympäristöluvan saaneet turvetuotantoalueet sekä joitakin potentiaalisia turvetuotantoalueita, joi-

den luonnontila ja vesistövaikutukset on yleispiirteisesti arvioitu. Maakuntakaavassa turvetuotannon ja soi-

densuojelun suhteen tulee olla tasapainossa.  

Maakuntakaavassa lähtökohtana se, että turvetuotantoalueina (EOt) varataan turvetuotantoon soveltuvia, 

laajoja (yli 50 hehtaarin) alueita, jotka ovat luonnontilaltaan pitkälle muuttuneita. Tätä pienempien alueiden 

käyttöönoton ohjaamiseen ei ole seudullista tai maakunnallista tarvetta, vaan niiden edellytykset voidaan 

ratkaista ympäristölupamenettelyssä.  

Maakuntakaavaan varattavien turvetuotantoalueiden (EOt) on täytettävä taulukon 2 kriteerit. Turvetuotan-

toalueet voivat sijoittua myös muille kuin maakuntakaavan EOt-alueille, ns. ”valkoisille alueille”, edellyttäen, 

että keskeisiä maakuntakaavan tavoitteita ei vaaranneta. Tämä ratkaistaan ympäristölupamenettelyssä. 

 

Turvetuotantoalue EOt-merkinnän suunnittelumääräys Kymenlaakson maakuntakaavassa: 

Turvetuotantoalueiden käyttöönoton suunnittelussa on otettava huomioon tuotantoalueiden yhteisvaikutus 

vesistöihin, turvetuotannon osuus kokonaiskuormituksesta sekä tuotantopinta-alan poistumat.  
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Taulukko 2 Kriteerit maakuntakaavaan varattaville turvetuotantoalueille (EOt)  

Kriteerit 

Pinta-ala vähintään 50 ha 

Lähin asutus vähintään 500 m päässä 

Käyttöönotetulla tuotantoalueella on voimassa oleva ympäristölupa  

Ei-käyttöönotetulla alueella luonnontila on selvästi muuttunut 

Ei-käyttöönotettu alue ei sijaitse turvetuotannolle herkän vesistön valuma-alueella 

Ei-käyttöönotetulla alueella ei ole ristiriitoja muun maankäytön kanssa maakuntakaavassa 

Ei-käyttöönotettu alue ei sijoitu 1- ja 2-luokan pohjavesialueelle tai e-luokan alueelle 

 
 

5.2 Turvetuotantoalueet, jotka täyttävät asetetut kriteerit 
 

Maakuntakaavan suunnittelualueen kriteerit täyttäviä turvetuotantoalueita on yhteensä noin 3 600 ha (tau-

lukko 3 ja kuva 8). Näistä yhteensä noin 1 900 hehtaarille on myönnetty voimassa oleva ympäristölupa, ja 

näistä tuotannossa oli vuonna 2018 yhteensä noin 1 100 hehtaaria (taulukko 3).  

Iitin Suurisuota ei käsitellä tässä selvityksessä, koska se ei sijoitu maakuntakaavan suunnittelualueelle. Sillä 

ei myöskään ole voimassaolevaa ympäristölupaa. 

 

Taulukko 3. Turvetuotantoalueet, jotka täyttävät maakuntakaavan EOt-alueelle asetetut kriteerit. 

Turvetuo-
tantoalu-
een nimi ja 
kunta 

Pinta-ala 
maakun-
takaava-
ehdotuk-
seen, 
[ha]* 

Pinta-ala 
voimassa 
olevassa 
maakunta-
kaavassa, 
[ha] 

Ympäris-
tölupa 
myön-
netty 
[ha] 

Tuotan-
nossa v. 
2018, 
[ha] 

Herkän ve-
sistön va-
luma-alu-
eella tai 
pohjavesi-
alueella 

Luonnon-
tila** 

Tuotan-
non arv. 
päätty-
mis-
vuosi 

Keskim. tuotanto 
m3/vuosi 

Huosiossuo, 
Virolahti 

148 148 73 0 Ei Turvetuo-
tannossa 

2038 37 500 m3 poltto-
turvetta ja 5 500 
m3 kasvuturvetta 

Vehkaojan-
suo, Kou-
vola 

240 189 66 60 Ei Turvetuo-
tannossa 

2040 31 000 m3 jyrsin-
polttoturvetta 

Harjunsuo, 
Kouvola 

223 223 72 57 Osittain Turvetuo-
tannossa 
puolet, 

puolet oji-
tettua met-

sää 

2030 Yhteensä Haapa-
haikulansuon 

kanssa: energia- 
ja ympäristöturve, 
noin 140 000 m3 

Heposaa-
rensuo-Saa-
ransuo,  
Kouvola 

315 273 184 167 Osittain Turvetuo-
tannossa 

suurin osa, 
osa ojitet-

tua metsää 

2030 34 000 m3 

Haapahai-
kulansuo,  
Kouvola 

156 156 72 57 Ei Turvetuo-
tannossa 
puolet, 

puolet oji-
tettua met-

sää 

2030 Yhteensä Harjun-
suon kanssa: 

energia- ja ympä-
ristöturve,  

noin 140 000 m3 
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Kiikunsuo,  
Kouvola 

215 215 174 140 Ei Turvetuo-
tannossa 

2025 noin 140 000 m3 

Karhunsuo, 
Kouvola 

455 514 244 220 Ei Turvetuo-
tannossa n. 

2/3 

2030 80 000 m3-200 
000 m3 riippuen 
sääolosuhteista 

Haukkasuo, 
Kouvola 

830 934 687 167 Osittain Turvetuo-
tannossa 
valtaosa 

2030 250 000 m3 jyrsin-
polttoturvetta. 

Lakiasuo, 
Kouvola 

135 135 47 40 Ei Turvetuo-
tannossa 
valtaosa 

2033 25 000 m3 jyrsin-
polttoturvetta. 

Laihanlam-
minsuo, 
Kouvola 

73 - 71 37 Ei Turvetuo-
tannossa 

2035 kasvu- ja energia-
turvetta (jyrsin- ja 
palaturvetta) sekä 
ympäristöturvetta  

36 000 m3 

Sammal-
suo, Kou-
vola 

112 112 48,5 - Ei Ojitettua 
metsää 

2053 ei tietoa 

Sikasalon-
suo, Kou-
vola 

113 - 89 87 Ei Turvetuo-
tannossa 

2035 jyrsinturve ja pa-
laturve,  

43 000 m3 

Valkiajär-
vensuo, 
Pyhtää 

92 - 76 60 Ei Turvetuo-
tannossa 

2035 40 000 m3 jyrsin-
polttoturvetta 

Suurisuo,  
Hamina 

62 62 - - Ei Ojitettua 
metsää 

- - 

Ihotinsuo, 
Kouvola 

93 93 - - Ei Valtaosa 
ojitettua 
metsää, 
peltoa 

- - 

Heinäsuo, 
Miehikkälä 

65 86 - - Ei Ojitettua 
metsää 

- - 

Huhdinsuo, 
Kouvola 

93 93 - - Ei Ojitettua 
metsää 

- - 

Tuonsaa-
rensuo, 
Kouvola 

131 131 - - Ei Ojitettua 
metsää, 

turvetuo-
tannossa 
noin 1/5 

- - 

Latosuo, 
 Kouvola 

56 56 - - Ei Ojitettua 
metsää 

suurin osa 

- - 

YHTEENSÄ, 
[ha] 

3 551 3 420 1 904 1 092  

* Maakuntakaavaehdotukseen rajatut uudet EOt-alueet ja muutetut EOt-alueet on muodostettu ympäristöluvan, ELY-

keskuksen ja ilmakuvatarkastelun sekä turvetuottajilta saadun aineiston perusteella. 

** Perustuu ilmakuvatarkasteluun 
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Kuva 8. Turvetuotantoalueet, jotka täyttävät maakuntakaavan turvetuotantoalueille asetut kriteerit.  
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5.3 Turvetuotantoalueet, jotka eivät täytä asetettuja kriteereitä 
 
Vahvistetun maakuntakaavan EOt-alueista yhteensä 749 ha ei täytä maakuntakaavan EOt-alueelle asetet-
tuja kriteerejä (taulukko 4 ja kuva 9). Lisäksi ympäristöluvitetuista soista yhteensä 6 kpl ovat pinta-alaltaan 
niin pieniä, että niitä ei sisällytetä maakuntakaavaan (taulukko 4). 
 

Taulukko 4. Turvetuotantoalueet, jotka eivät täytä maakuntakaavan EOt-alueelle asetettuja kriteerejä 

Turvetuotanto-
alueen nimi ja 
kunta 

Pinta-ala voi-
massa olevassa 
maakuntakaa-
vassa, [ha] 

Lupa 
myön-
netty, 
[ha] 

Tuotan-
nossa v. 
2018, [ha] 

Herkän vesistön 
valuma-alueella 
tai pohjavesi-
alueella 

Asu-
tus 
alle  
500 m 

Tuotannon 
arv.päätty-
misvuosi 

Keskimääräi-
nen tuotanto 
vuodessa, 
[m3] 

Liisansuo,  
Hamina 

45 - - Kyllä Osin - - 

Teerisuo,  
Hamina 

26 - - Kyllä Ei - - 

Paunio,  
Miehikkälä 

36 - - Ei Ei - - 

Terttusuo, Mie-
hikkälä 

24 - - Ei Ei - - 

Mäenpäänsuo, 
Kouvola 

- - 4 Ei Ei - - 

Koukkuhuhdan-
suo,  
Kouvola 

- 13 13 Ei Ei 2035 energia- ja 
ympäristö-
turve, 7 000 
m3 

Kotosuo,  
Kouvola 

- 6 4,5 Ei Ei - ei tietoa 

Ratasuo,  
Hamina 

- 38 36 Kyllä Ei 2043 18 000 m3 

Vuotavaisen-
suo, Kouvola 

- 19 19 Ei Ei ei tietoa ei tietoa 

Kivihaikulan-
suo, Kotka 

- - 10 Ei Ei -  

Torvmosse, 
Kotka 

- 40 40 Ei Kyllä 2040 20 000 m3 
jyrsinpoltto-
turvetta 

Kiiskisuo,  
Kouvola 

142 - - Osin Osin - - 

Heinäsuo,  
Hamina 

103 - - Osin Osin - - 

Riuhtoinsuo, 
Kouvola 

226 - - Kyllä Osin - - 

Seivässuo, Kou-
vola 

67 - - Kyllä Ei - - 

Koso, Kouvola - alle 10 ei tietoa  Ei   

Joutsensuo, 
Kouvola 

80 - - Kyllä Ei - - 

YHT., [ha] 749 n. 120 127     

Yht. kaikki noin 865 ha  
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Kuva 9. Turvetuotantoalueet, jotka eivät täytä maakuntakaavassa osoitettaville turvetuotantoalueille asetettuja kriteereitä.  
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6. Turvetuotantoalan tarve Kymenlaaksossa vuoteen 2040  
 

Suurin osa, noin 90 % turpeen käytöstä on energiakäyttöä. Valtakunnallisen arvion mukaan turpeen ener-
giakäyttö tulee vähenemään puoleen vuoteen 2030 mennessä (Bioenergia ry, 2018). Turpeen energia-
käyttö Kymenlaaksossa on vähentynyt vuodesta 2003 lähtien (kuva 3), ja maakunnan energiayhtiöiden 
mukaan turpeen energiakäyttö tulee selvästi edelleen laskemaan Kymenlaakson alueella.  

 
Uudet turvetuotantohankkeet 

Vapo aikoo hakea ympäristölupaa noin Heinäsuon-Vaajersuon alueelle (n. 60 ha). Tiedossa ei ole muita 

uusia turvesoiden käyttöönottohankkeita. Edellä mainituista seikoista johtuen voidaan olettaa, että tur-

peen käytön kokonaisvolyymi tulee laskemaan Kymenlaaksossa vuoteen 2040 mennessä.  

Käytöstä poistuneet turvetuotantoalueet 

Turvetuottajilta ei ole saatu kattavaa tietoa tuotannosta poistuneista alueista.  

Potentiaaliset uudet turvetuotantoalueet 

Koska turvetuottajilta ei ole saatu kattavaa tietoa tuotannosta poistuneista alueista, kaikkien kriteerit 

täyttävien turvetuotantoalueiden oletetaan olevan potentiaalista turvetuotantoaluetta, pois lukien jo 

tuotannossa olevat noin 1 200 hehtaaria. Uutta potentiaalista, kriteerit täyttävää turvetuotantoaluetta 

vuoteen 2040 on tunnistettu yhteensä siis noin 2 400 hehtaaria (taulukko 5), eli noin kaksinkertainen 

määrä nykyiseen tuotantoalaan nähden. Uutta potentiaalista turvetuotantoalaa on suhteellisen paljon, 

koska mitoituksessa on huomioitu, että todennäköisesti osa em. alueesta on poistettu tuotannosta.  

 

Taulukko 5 Potentiaalisen uuden turvetuotantopinta-alan arvioinnin perustelut. 

 
Pinta-ala yht., [ha] 

A Turvetuotantoalueet, jotka täyttävät asetetut kriteerit * 3 600 

B Voimassa oleva ympäristölupa maakuntakaavan kriteerit täyttävillä  

turvetuotantoalueilla  

1 900 

C Tuotannossa yht. v. 2018  1 200 

D Ympäristöluvasta käyttämättä pinta-alaa = B-C  7 00  

Potentiaalinen uusi tuotantoala vuoteen 2040 = A-C 2 400 

* Maakuntakaavaehdotukseen rajatut uudet EOt-alueet ja muutetut EOt-alueet on muodostettu ympäristöluvan, ELY-

keskuksen ja ilmakuvatarkastelun sekä turvetuottajilta saadun aineiston perusteella. 
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7. Yhteenveto 
 

Kymenlaakson maakuntakaavaehdotukseen sisällytettäville turvetuotantoalueille asetetut kriteerit täyttäviä 

turvetuotantoalueita tunnistettiin yhteensä noin 3 600 hehtaaria (kuva 10). Tästä on potentiaalista uutta tur-

vetuotantoalaa vuoteen 2040 on noin 2 400 ha. Tämän oletetaan olevan riittävä määrä, koska turpeen käytön 

kokonaisvolyymi tulee laskemaan vuoteen 2040 mennessä. Kriteerit täyttävistä turvetuotantoalueista noin 

1 900 hehtaarille on jo myönnetty ympäristölupa, ja tästä tuotannossa oli vuonna 2018 noin 1 200 ha.  
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Kuva 10. Maakuntakaavaehdotukseen esitettävät turvetuotantoalueiden (EOt) rajaukset verrattuna voimassa olevien vaihemaa-

kuntakaavojen turvetuotantoalueiden (EOt) rajauksiin. Lähde: Kymenlaakson Liitto, Maanmittauslaitos.  
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