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KYSELY TOTEUTETTIIN MAAKUNTAKAAVAN  

LAADINNAN TUEKSI 
 

Etelä-Pohjanmaan liitto julkaisi keväällä 2016 kaikille 

avoimen karttapohjaisen kyselyn, jonka tarkoituksena oli 

selvittää vastaajien ajatuksia Etelä-Pohjanmaan suoluon-

nosta, sen erilaisista käyttö- ja hyödyntämistavoista sekä 

soihin liittyvistä arvoista.  

Kyselyllä kerättiin tietoa Etelä-Pohjanmaan 3. vaihemaa-

kuntakaavaan, jonka aiheina ovat muun muassa turvetuo-

tanto ja suoluonnon suojelu. Vastaukset huomioidaan 

kaavan valmistelussa. Kaavan tavoitteena on sovittaa yh-

teen turvetuotannon ja suoluonnon suojelun tarpeet 

huomioiden myös soiden muu käyttö. Kaavassa tullaan 

osoittamaan maakunnan nykyiset turvetuotantoalueet, 

uusia turvetuotantoon soveltuvia alueita ja uusia suoluon-

non suojelukohteita. 

Kysely julkaistiin karttapohjaisella kyselytyökalulla 

(Harava) ja sitä markkinoitiin mm. Etelä-Pohjanmaan liiton 

nettisivuilla ja tiedotteissa, joita julkaistiin sanomalehdis-

sä. Kysely sisälsi sekä monivalintakysymyksiä että kartta-

pohjaisia vastauksia. 

https://www.eharava.fi/
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KYSELYYN SAATIIN RUNSAASTI VASTAUKSIA 
 

Kyselyyn saatiin yhteensä 364 vastausta ja karttakysymykseen yhteensä 472 merkintää.  

Vastaajia oli eniten ikäluokassa 30–49 vuotta (131 kpl) ja vähiten ikäluokassa yli 70 vuotta (9). Asuinkunnista eniten 

vastauksia saatiin Alajärveltä (89), mikä selittyy osin sillä, että Alajärvi oli kuntavalikossa oletusvaihtoehtona. Seuraa-

vaksi eniten vastauksia saatiin Seinäjoelta (67) ja Etelä-Pohjanmaan ulkopuolelta (36). 
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SUOLLA KÄYDÄÄN MUUTAMIA KERTOJA VUODESSA 

mm. MARJASTAMASSA 
 

Kyselyssä kartoitettiin vastaajien suolla käynnin aktiivisuutta. Eniten vastauksia saatiin luokkaan ”vierailen suolla 

muutamia kertoja vuodessa” (95 kpl) ja seuraavaksi eniten vaihtoehtoihin ”kerran kuukaudessa” (64) ja ”viikoittain” 

(59).  

Mikä vie sinut suolle? -kysymykseen vastattiin useimmin ”marjastus ja/tai sienestys” (134), ”retkeily” (131) ja ”luon-

toharrastus (esim. linnut, kasvit)” (126). Muu, mikä? -kohtaan vastattiin mm. valokuvaus. Vastausten perusteluissa 

korostuivat etenkin soiden ainutlaatuinen luonto, vuodenaikojen vaihtelu ja turvetuotannon merkittävyys. 
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SUOLUONNON TILASTA OLLAAN HUOLISSAAN 
 

Kyselyssä pyydettiin vastaajia arvioimaan Etelä-Pohjanmaan suoluonnon tilaa liukuvalla asteikolla (heikko --- hyvä). 

Eniten vastauksia saatiin heikon ja hyvän puoliväliin (116 kpl). Lähemmäs asteikon ääripäätä heikko saatiin enemmän 

vastauksia (130) kuin ääripäähän hyvä (57).  

Vastaajia pyydettiin arvioimaan myös sitä, onko maakunnan suoluonto heistä uhattuna. Vastaukset annettiin liuku-

valla asteikolla (uhattuna --- turvassa). Eniten vastauksia saatiin asteikon puoliväliin (110). Lähemmäs asteikon ääri-

päätä uhattuna saatiin enemmän vastauksia (149) kuin ääripäähän turvassa (44). 

Suoluonnon tilan arvioinnissa oli mahdollista antaa myös perusteluita vastauksilla. Eniten vastauksia perusteltiin soi-

den ojituksen ja turvetuotannon aiheuttamalla uhalla. Huolta koettiin soilla jo tapahtuneista muutoksista ja luonnon-

tilaisten soiden tulevaisuudesta, sekä soiden arvostuksen puutteesta. Myös mainintoja soiden hyvästä tilasta ja tur-

vetuotannon edistämisestä tuli jonkin verran. 
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KARTTAVASTAUKSET TÄYDENSIVÄT KYSELYN ANTIA 
 

Kyselyn karttaosiossa vastaajat 

saivat merkitä kartalle soita, 

joihin liittyviä arvoja halusivat 

tuoda esille. Kommentit voivat 

liittyä suon virkistys- ja ulkoilu-

käyttöön, taloudelliseen hyö-

dyntämiseen tai maisemallisiin 

arvoihin. Vastaajat saivat antaa 

niin monta karttavastausta kuin 

halusivat. 

Karttavastaukset sijoittuivat 

pääosin avosoille, mutta myös 

puustoisille soille ja turvetuo-

tantoalueille tuli jonkin verran 

merkintöjä. Eniten karttamer-

kintöjä saatiin Seinäjoen ympä-

ristöön (mm. Paukaneva, Karva-

suo) ja muualla maakunnassa 

muun muassa Lappajärven Iso 

Saapasnevalle, Kauhajoen Mus-

taisnevalle ja Ilmajoen Kylki-

salonnevalle. 
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Kartalla on esitetty 

kaikki kyselyssä saadut 

karttavastaukset (472 

kpl) ja ympyröity alu-

eet, joille saatiin eni-

ten vastauksia. 
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KARTTAVASTAUSTEN ALUEELLINEN JAKAUTUMINEN 
 

Kaikkiaan 472 karttavastauksesta 19 sijoittui kaavaehdotuksessa turvetuotantoon soveltuvaksi osoitetulle alueelle. 

Näistä yhdeksällä suolla vastauksen ja suon turvetuotantoon osoittamisen välillä on ristiriitaa, esimerkiksi vastaajan 

kokeman suon retkeily-, marjastus- tai linnustoarvon vuoksi. Esimerkki tällaisesta kohteesta on Valkianeva Teuvalla. 

Karttavastauksista 72 sijoittui soidensuojelun täydennysehdotuksen kohteille ja niissä korostui erityisesti kohteiden 

luontoarvot. Samoin 79 vastauksen, jotka kohdistuivat soidensuojeluohjelmaan jo kuuluville soille, sisältönä oli en-

nen kaikkea soihin liittyvät luontoarvot. 
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KAAVOITTAJAT SAIVAT RUNSAASTI TERVEISIÄ  
 

Kyselyn päätteeksi vastaajat saivat lähettää terveisensä maakuntakaavan valmistelijoille ja 106 vastaajaa näin tekikin. 

Terveisissä korostuivat pyynnöt suoluonnon arvon ja monikäytön huomioimisesta, sekä turvetuotannon vesistövaiku-

tusten ja tulvasuojelun näkökulmat. Terveisissä korostettiin myös sitä, että maakunnassa riittää soita myös turvetuo-

tannon tarpeisiin ja että turvetuotannolla on merkittävä työllistävä vaikutus.  

Kyselyn vastaukset ovat osa Etelä-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan valmisteluaineistoa. 

 

 

 

 

 



 


