
ENNALLISTAMISTYÖRYHMÄN KOKOUS 4/2014    (YM016:06/2007) 

Kokousaika:  Keskiviikko 4.6.2014 klo 9.00 – 15.30 

 
Kokoushuone:  MTK, Simonkatu 6, alakerran neuvotteluhuone 6.   

 
 
Osallistujat:  Janne Kotiaho, Jyväskylän yliopisto (pj.) 
  Jussi Päivinen, Metsähallitus, luontopalvelut (siht.) 

Kai Kaatra, maa- ja metsätalousministeriö (2 osittain, kohdat 3-8 kokonaan) 
Katja Matveinen-Huju, maa- ja metsätalousministeriö 

  Aulikki Alanen, ympäristöministeriö 
Arto Kammonen, Metsähallitus, metsätalous (kohdat 1-3, 4 osittain) 
Harri Karjalainen, Metsähallitus, luontopalvelut 

  Inka Musta, Metsäteollisuus ry 
  Matti Seppälä, Suomen metsäkeskus (kohta 3 osittain,4-8 kokonaan) 
  Lea Jylhä, Maa- ja metsätaloustuottajien Keskusliitto 
  Risto Sulkava, Suomen luonnonsuojeluliitto 
  Saija Kuusela, Suomen ympäristökeskus, luontoympäristökeskus 
  Saara Lilja-Rothsten, Metsätalouden kehittämiskeskus TAPIO 
  Atte Moilanen, Helsingin yliopisto 
  Katja Matveinen-Huju, maa- ja metsätalousministeriö (pj. metsäelinymp.) 
 Jari Ilmonen, MH, LP (vastuuhenkilö sisävesi- ja kosteikkoelinympäristöt) 
 Tuomas Haapalehto, Metsähallitus 
 Samuli Joensuu, Metsätalouden kehittämiskeskus TAPIO 
 Anne Raunio, Suomen ympäristökeskus (kohdat 1-3i esitelmän osalta) 
 
 

ASIALISTA 
   

1. Kokouksen avaus 
 
Puheenjohtaja avasi kokouksen. 
 

2. Asialistan hyväksyminen 
 
Asialista oli toimitettu sähköpostilla 23.5.2014. Lisättiin kohtaan 4 Lea Jylhän pyynnöstä 
kohta, josta keskustellaan ELITE -työryhmän toimintaan liittyvän kaavion valmistelusta ja 
jaettiin kohta 4 useammaksi alakohdaksi. Lisäksi Lea Jylhän pyynnöstä kohdassa 4 
keskusteltiin ELITE-työn kuvauksesta ja etenemisestä, ELITE -työryhmän ja ELITE -
alatyöryhmien työnjaosta sekä priorisoinnin periaatteista ja kriteereistä. Lisättiin kohtaan 3 
sihteerin laatiman esimerkin läpikäyminen siitä, kuinka ELITE -priorisointityössä voitaisiin 
käyttää hyväksi luontodirektiivin luontotyyppien raportointituloksia. 

 
Päätös:  
Hyväksyttiin kokouksen asialista tehdyin muutoksin. 

 
 

3. Asiantuntijakuuleminen 
 



i) Anne Raunio SYKEstä piti esitelmän luontodirektiivin luontotyyppien ja LuTU -
luontotyyppien raportointituloksista ja niiden mahdollisesta käyttämisestä ELITE -
priorisointityössä.  

 
ii)  Sihteerin esitteli esimerkin, kuinka ELITE -priorisointityössä voitaisiin käyttää 

hyväksi luontodirektiivin luontotyyppien raportointituloksia. 
 
iii)  Keskusteltiin luontodirektiivin luontotyyppien ja LuTU -luontotyyppien 

huomioimisesta ELITE -työssä. Keskusteltiin myös yleisesti alatyöryhmien 
työmäärästä ja todettiin, että työtä on paljon ja tehtävä on haasteellinen. Todettiin, 
että alatyöryhmien on tehtävä yhteistyötä, jotta esimerkiksi eri toimenpiteiden väliset 
synergiat eri luontotyyppien välillä saadaan huomioitua. Sihteeri laittaa tästä viestiä 
alatyöryhmien puheenjohtajille ja sihteereille. 

 
Päätös:  
i) Laitetaan Anne Raunion alustus muistion liitteeksi (liitteet 1a ja1b). 
ii)  Laitetaan sihteerin esimerkki muistion liitteeksi (liite 2). 
iii)  Päätettiin, että ELITE -työn priorisointivaiheessa huomioidaan tarkoituksen 

mukaisella tavalla luontodirektiivin luontotyypit. Alatyöryhmät selvittävät, kuinka 
luontodirektiivin luontotyypit jakautuvat alatyöryhmien elinympäristötyyppeihin ja 
mitkä ovat niiden pinta-alat. LuTU –luontotyyppien osalta alatyöryhmät pohtivat 
niiden huomioimisen tarkoituksenmukaisuutta ja huomioonottamista 
priorisointivaiheessa. 

 
4. Sihteerin, alatyöryhmien ja puheenjohtajan esitykset työn etenemisestä 

 
i) Sihteeri esitteli ELITE -menetelmästä laaditun kaavion.  
 
ii)  Keskusteltiin Lea Jylhän esityksestä ELITE -työryhmän toimintamalliin liittyvän 

kaavion valmistelusta. Keskusteltiin yleisesti ELITE-työn kokonaisuuden 
kuvauksesta ja etenemisestä sekä ELITE -työryhmän ja ELITE -alatyöryhmien 
työnjaosta. 

 
iii)  Tuomas Haapalehto esitteli Suo -ELITEn, Katja Matveinen-Huju Metsä -ELITEn, 

sihteeri Kulttuuri -ELITEn (Hannu Linkolan sähköpostiviestin perusteella) ja Jari 
Ilmonen Pienvesien Ennallistamistyöryhmän työn tuloksia. Keskusteltiin 
alatyöryhmien tekemän pohjatyön esittämismuodosta ELITE -työryhmälle ja siitä, 
miten ELITE -menetelmän epävarmuustekijät otetaan huomioon projektin 
loppuraportissa. Keskusteltiin lähtötilan määrittelystä ja siitä tuleeko lähtötilan 
vastata luonnontilaa. Puheenjohtaja perusteli, miksi lähtötilan tulee laskelmissa olla 
elinympäristön tila ennen tilan heikentymistä. Kai Kaatra ja Samuli Joensuu 
selvittävät Suo -ELITEn puheenjohtajuusasiaa. 

 
iv) Puheenjohtaja esitteli ELITE -menetelmän käyttöä Suo -ELITEn sihteerien 

työstämien ”kuivahtaneiden ojittamattomien nevojen” aineiston pohjalta. 
Keskusteltiin esityksen pohjalta priorisoinnin periaatteista ja kriteereistä lyhyesti.  

 
Päätös:  



i) Hyväksyttiin sihteerin esittelemä kaavio kuvaamaan ELITE-menetelmää. 
Puheenjohtaja ja sihteeri työstävät kaaviota edelleen. Edistetty kaavio laitetaan 
muistion liitteeksi (liite 3). 

ii)  Puheenjohtaja ja sihteeri pyrkivät selkiyttämään ELITE -työn kokonaisuutta 
työryhmälle ja valmistelevat ELITE -työryhmän toimintamalliin liittyvän 
esimerkkikaavion priorisoinnin periaatteista ja kriteereistä. Esimerkillä pyritään 
edesauttamaan ELITE -työn kokonaisuuden hahmottumista ja se esitellään 
työryhmän seuraavassa kokouksessa.  

iii)  Alatyöryhmät toimittavat listauksen perusteluineen vastuuelinympäristöjensä 
elinympäristöjaosta, tilaa heikentävistä tekijöistä ja tilaa parantavista toimenpiteistä 
19.6 mennessä suoraan sähköpostitse puheenjohtajalle ja sihteerille. Puheenjohtaja ja 
sihteeri yhdistävät alatyöryhmien listaukset yhdeksi dokumentiksi, joka käsitellään 
sähköpostikokouksena elokuun alkupuolella. Lisäksi todettiin, että alatyöryhmien 
tulee excel-taulukkoa täyttäessä käyttää kommentteja, jossa on selkeästi mainittu, 
mitä kyseisessä solussa on ja mihin kyseisen solun tieto perustuu (oikea data vai 
arvio). Päätettiin, että sihteeri lähettää alatyöryhmien puheenjohtajille ja sihteereille 
elinympäristökohtaisen taulukon, johon alatyöryhmät merkitsevät, mitkä 
luontotyypit kuuluvat kyseisen alatyöryhmän vastuulle. 
 
Päätettiin, että alatyöryhmät: 
-jatkavat työtään soveltuvin osin nykyisellä menetelmällä ja toimittavat 
monimuotoisuuden osalta lopulliset aineistot 20.8 mennessä puheenjohtajalle ja 
sihteerille 27.8 olevaa kokousta varten. 
-toimittavat ekosysteemipalveluiden, hiilitaseen sekä ilmastonmuutoksen 
ehkäisemisen tai siihen sopeutumisen osalta alustavat aineistot vähintään yhdellä 
elinympäristötyypillä kokeiltuna 20.8 mennessä puheenjohtajalle ja sihteerille 27.8 
olevaa kokousta varten.  
-ekosysteemipalveluiden, hiilitaseen sekä ilmastonmuutoksen ehkäisemisen ja siihen 
sopeutumisen osalta lopulliset aineistot pyritään toimittamaan puheenjohtajalle ja 
sihteerille 2.10 mennessä 9.10 kokousta varten.  
 

iv) Merkitään esitelmä tiedoksi (liite 4) ja keskustelu priorisoinnin periaatteista ja 
kriteereistä nostetaan seuraavan kokouksen asialistalle. 

 
5. Tiedoksi 

 
i) Puheenjohtaja ja sihteeri ovat vierailleet jokaisen ELITE -alatyöryhmän kokouksessa 
esittelemässä ja keskustelemassa ELITE- menetelmistä.  
 
ii) Puheenjohtaja ja sihteeri ovat pitäneet työkokouksia metsä -ELITEn ja suo -ELITEn 
sihteerien kanssa. 
 
iii) Puheenjohtaja on pitänyt esityksen ELITE -työstä Ympäristötiedon Foorumin 
järjestämässä eri-ikäisrakenteisen metsänhoidon seminaarissa Helsingin yliopistossa 8.5.  
 
iv) Puheenjohtaja on esitellyt Suomen ELITE-menetelmää CBD workshop on ecosystem 
restoration tilaisuudessa Saksassa 3.6. (videoneuvotteluyhteydellä).  
 
v) SER Euroopan kongressiin, joka järjestetään elokuussa Oulussa on hyväksytty 
puheenjohtajan esitelmä ELITE -menetelmästä. 



 
Päätös:  
i-v) Merkittiin tiedoksi. 
 
 

6.  Muut asiat 
Ei muita asioita. 
 

7. Seuraavat kokoukset 
 
27.8 kokopäivä (Paikka MMM). 
 
9.10 kokopäivä (Paikka YM). 
 
3.12 kokopäivä (Paikka MMM). 
 

8. Kokouksen päättäminen 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.30.  

 
LIITTEET: Liitteet 1a ja 1b. Anne Raunion esitelmä. 
  Liite 2. Sihteerin esimerkki luontodirektiivin luontotyypeistä. 
  Liite 3. ELITE-menetelmän kaavio. 
   
 
Muistion jakelu:  
-ELITE-työryhmän jäsenet, varajäsenet sekä pysyvät asiantuntijat 
-Suomen luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön kansallisen strategian ja 
toimintaohjelman 2006–2016 toteutusta ja seurantaa edistävän työryhmä (pj. ja sihteeri) 
 


