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Bioenergia ry:n lausunto kaavaehdotukseen
Bioenergia ry kiittää mahdollisuudesta lausua Pohjanmaan maakuntakaava 2040
ehdotukseen.
Maakuntakaavaehdotuksessa käsitellään mm. maakunnan luonnonvarojen käyttöä ja
energianhuoltoa. Kaavaehdotuksessa ei kuitenkaan käsitellä lainkaan soiden ja turpeen
käyttöä yhtenä luonnonvarana. Kaavakarttaan ei ole merkitty edes turvetuotannossa jo olevia
alueita. Tämä on poikkeuksellista verrattuna muiden maakuntien kaavoihin. Yleispiirteisessä
kaavoituksessa niiden merkitsemisellä on kuitenkin kiistatta informatiivinen merkitys.
Myöskään potentiaalisia uusia alueita ei ole kaavoituksen yhteydessä kartoitettu.
Vaikka energiaturpeen kysyntä on pienentynyt 2010-luvulla ja tulee todennäköisesti myös
jatkossa pienenemään, se on Suomessa edelleen hyvin tärkeä polttoaine. Pohjanmaan
maakunnassa turvetta käytetään energiantuotantoon edelleen kunnallisissa lämpölaitoksissa
sekä yritysten ja kiinteistöjen lämmöntuotannossa yhdessä puupolttoaineiden kanssa.
Erityisesti kylminä talvikuukausina turve takaa tarvittavien huipputehojen saannin
lämpölaitoksissa.
Energiakäytön ohella yhä merkittävämmäksi on muodostunut turpeen käyttö kasvualustana
ja maanparannusaineena sekä eläinten kuivikkeena nauta- ja siipikarjatiloilla ja
turkistarhauksessa. Pohjanmaalla ihmisen muuttamillakin turvemailla on yleensä paksuhko
heikosti maatunut rahkavaltainen turvekerros, joka soveltuu hyvin kasvualustamateriaaliksi,
erilaisten nesteiden imeytykseen, kompostointiin tai eläinkuivikkeeksi. Näiden
ympäristöturpeiden tuotantomahdollisuuksia on mahdollisuus lisätä kestävästi Pohjanmaan
ja laajemminkin Länsi-Suomen alueella. Tämä turvaa osaltaan kotimaisen tuotantoeläinten
kuivikemateriaalin sekä kasvualustaraaka-aineen riittävyyttä sekä antaa mahdollisuuden
myös vientiin maailmanlaajuisen kasvualustakysynnän kasvaessa monikertaiseksi
tulevaisuudessa.
Bioenergia ry katsoo, että turvetuotannossa olevat noin 720 ha ja turvetuottajien hallinnassa
olevat, turvetuotantoa varten hankitut alueet tulee merkitä kaavaan. Turvetuotanto on
luvanvaraista toimintaa, jonka mahdollisuudet ratkeavat kaikissa tapauksissa
ympäristölupakäsittelyssä, mutta merkinnällä ”Etu” olisi merkitystä jo pelkästään muille
maankäytön muodoille ja suunnittelulle tulevan 20 vuoden aikana.

Luo-ominaisuusmerkinnän ohjausvaikutusta voisi vielä täsmentää. Kaavassa esitetyn
kuvauksen mukaan ” Ominaisuusmerkinnällä osoitetaan tärkeimmät valtakunnallisesti
merkittävät linnustoalueet.” ja siihen liittyvän suunnittelumääräyksen mukaan ” Maankäyttö
ja toimenpiteet tulee suunnitella ja toteuttaa niin, että edistetään biologisen
monimuotoisuuden ja luonnonarvojen säilymistä alueella. Alueen sisällä voi olla useita eri
maankäyttömuotoja. Merkintä ei rajoita alueen käyttöä esim. maa- ja metsätaloudessa.”
Luo-merkintä näin kuvattuna saattaa johtaa epäselviin tilanteisiin, vaikka kaavaselostuksen
mukaan erityisominaisuuksia ilmaisevia merkintöjä voidaan käyttää päällekkäin muiden
merkintöjen kanssa.
Luo-merkinnän informatiivisuutta lisäisi, kun merkinnän kuvauksesta nykyistä selkeämmin
kävisi ilmi, että kysymys on nimenomaan FINIBA-alueista. Luo-merkinnän
suunnittelumääräystä tulisi samalla laventaa siten, että maa- ja metsätalouskäytön lisäksi
merkintä selkeästi mahdollistaa myös luvanvaraiset maankäyttömuodot Luo-alueilla.
Lisätietoja lausuntoon liittyen antaa toimialapäällikkö Hannu Salo (…@bioenergia.fi, 0405022542).
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