
ENNALLISTAMISTYÖRYHMÄN KOKOUS 6/2014    (YM016:06/2007) 

Kokousaika:  Torstai 9.10.2014 klo 9.00 – 15.37 

 
Kokouspaikka:  Ympäristöministeriö, Kokoustila Kastelli 

 
Osallistujat:   

Janne Kotiaho, Jyväskylän yliopisto (pj.) 
Jussi Päivinen, Metsähallitus, luontopalvelut (siht.) 
Kai Kaatra, maa- ja metsätalousministeriö 
Aulikki Alanen, ympäristöministeriö (kohdat 1, 4-10) 
Arto Kammonen, Metsähallitus, metsätalous 
Harri Karjalainen, Metsähallitus, luontopalvelut 
Inka Musta, Metsäteollisuus ry 
Matti Seppälä, Suomen metsäkeskus 
Tomi Hakkari, Keski-Suomen ELY-keskus 
Marjo Keskitalo, maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus 
Lea Jylhä, Maa- ja metsätaloustuottajien Keskusliitto 
Risto Sulkava, Suomen luonnonsuojeluliitto (kohdat 4-10) 
Saija Kuusela, Suomen ympäristökeskus, luontoympäristökeskus 
Saara Lilja-Rothsten, Metsätalouden kehittämiskeskus TAPIO 
Atte Moilanen, Helsingin yliopisto 
Katja Matveinen-Huju, maa- ja metsätalousministeriö (pj. metsä-ELITE) 
Jaana Kaipainen, maa- ja metsätalousministeriö (pj. suo-ELITE) 
Katja Raatikainen, Metsähallitus, luontopalvelut (siht. kulttuuri-ELITE) 
Samuli Joensuu, Metsätalouden kehittämiskeskus TAPIO (siht. suo-ELITE) 
Kasper Koskela, Metsähallitus, luontopalvelut, (kutsuttu asiantuntija) 
 

 
ASIALISTA 

 
   

1. Kokouksen avaus 
 
Kokouksessa ensimmäistä kertaa mukana olleet esittäytyivät 
- Jaana Kaipainen (MMM) on työryhmässä uusi jäsen ja toimii Suo-ELITEn 
puheenjohtajana.  
- Kasper Koskela (MH, luontopalvelut) on vastuullinen asiantuntija rannikkoluontotyyppien 
osalta.  
- Katja Raatikainen (MH, luontopalvelut) on toiminut alusta asti Kulttuuri-ELITEn 
sihteerinä perinnebiotooppikokonaisuudesta vastaten. 
 
Puheenjohtaja totesi, että puheenjohtajalle ja sihteerille tulee ilmoittaa etukäteen, mikäli 
kokouksiin osallistuu uusia henkilöitä. 
 
Päätettiin, että kokousmuistiot palautetaan vanhaan tyyliin päätösmuistioksi ja 
keskusteluista kirjataan vain pääkohdat.  
 

2. Asialistan hyväksyminen 
 
- Asialista toimitettu sähköpostilla 1.10.2014. 



- Liitteet toimitettu 6.10.2014 
 
Päätös: Hyväksyttiin kokouksen asialista. 

 
 

3. ELITE-työ tunturi-, rannikko-, kallio- ja sisävesil uontotyyppien sekä 
kaupunkielinympäristöjen osalta 
 
Tunturielinympäristöt 
Sihteeri esitteli tunturiluontotyyppien ELITE -työtä. Elisa Pääkkö (MH, luontopalvelut) on 
työstänyt ELITE –exceliä yhteistyössä puheenjohtajan ja sihteerin kanssa. Työtä käsitellään 
tunturi-LuTU –työryhmässä ensimmäistä kertaa 9.10.2014. Sihteeri lähettää työryhmälle 
tunturi-LuTUn kokoonpanon.  
 
Rannikkoluontotyypit 
Kasper Koskela esitteli rannikkoluontotyyppien ELITE -työtä. Kasper on kutsunut 
kommentointiryhmään seuraavat henkilöt: Anne Raunio (SYKE), Terhi Ryttäri (SYKE), 
Kimmo Syrjänen (SYKE), Tupuna Kovanen PPO-ELY) ja Leena Rinkineva-Kantola EPO-
ELY). Esitettiin, että Irmeli Ruokanen (Suomen metsäkeskus) tulisi kutua työryhmään 
mukaan. Käytettävä materiaali nojaa voimakkaasti Luontodirektiivin sekä LuTU-
materiaaleihin sekä MH:n luontotyyppiaineistoon. Kasper totesi, että ELITE-työ kokoaa 
aiempien töiden hedelmät yhteen.  
 
Todettiin, että tarkastelussa on päällekkäisyyttä Suo-ELITEn ja Metsä-ELITEn kanssa. 
Todettiin, että päällekkäisyys tulee tarkastella kaikkien luontotyyppien osalta. 
 
Sisävesiluontotyypit 
Sihteeri on keskustellut Jari Ilmosen kanssa ja näyttää todennäköiseltä, että sisävesien osalta 
priorisoinnissa ei käytetä ELITE-exceliä vaan pienvesityöryhmän raportin tuottamaa tietoa. 
Keskusteluissa nostettiin voimakkaasti esille, että sisävesien osalta on pohdittava kuinka ne 
saadaan huomioitua ELITE-työssä. Tuotiin esiin, että lintuja ei ole huomioitu VPDssä.   
 
Kallioluontotyypit 
Kallioluontotyyppejä ei ole vielä käsitelty syvällisesti ELITE-työssä. Tuotiin esille, että 
Panu Kunttu (IS yliopisto) on ollut alustavasti kiinnostunut osallistumisesta ELITE-työhön 
kallioiden osalta.  
 
Kaupunkielinympäristöt 
Kaupunkielinympäristöt kuuluvat kulttuuri-ELITElle. Tuotiin esille, että erityisesti 
kaupunkiympäristöjen osalta ekosysteemipalvelujen tarkastelu on tärkeässä roolissa.  
 
Elinympäristöjako ja toimenpide -dokumentit 
Tuotiin esille, että kyseiset dokumentit on yhdistettävä yhdeksi kokoavaksi dokumentiksi 
sihteerin toimesta. Sihteeri on saanut ko. dokumentit vasta soiden ja metsien osalta. Samaan 
dokumenttiin haluttiin perustelut koskien elinympäristöjakoa ja toimenpidelistaukset sekä 
yhteenvetomaisesti kuvaus mihin elinympäristöjen tilaa kuvaavat ELITE -exceleissä olevat 
arvot perustuvat (esim. asiantuntija arvio / empiirinen aineisto).  
 
Päätökset: 



i) Päätettiin, että tunturiluontotyyppien työ etenee toistaiseksi Elisa Pääkön ja muun LuTU –
ryhmän työnä ja siihen palataan seuraavassa kokouksessa.  
 
ii) Päätettiin, että rannikkoluontotyyppien työ etenee toistaiseksi Kasper Koskelan ja 
asiantuntijoiden työnä ja siihen palataan seuraavassa kokouksessa.  
 
iii) Päätettiin, että puheenjohtaja ottaa yhteyttä Panu Kunttuun ja keskustelee, voisiko hän 
edistää ELITE-prosessia kallioluontotyyppien osalta.  
 
iv) Päätettiin, että puheenjohtaja ja sihteeri yrittävät selvittää vesipuitedirektiivin kattaman 
pinta-alan. Lisäksi selvitetään, kuinka vesipuitedirektiivi ja vesienhoitosuunnitelmat otetaan 
huomioon tässä työssä. Puheenjohtaja pyytää seuraavaan kokokseen Jari Ilmosen 
esittelemään pienvesien ennallistamissuunnitelmaa ja Hannele Nyroosia (YM) VPD:n 
osalta. 
 
v) Päätettiin, että maatalousympäristöt, perinnebiotoopit ja kaupungit esitellään seuraavassa 
kokouksessa. 
 
vi) Päätettiin, että tehdään yhteenveto elinympäristöjaosta perusteluineen, jotta mahdolliset 
aukot ja päällekkäisyydet saadaan selville samoin kuin eri elinympäristöjen pinta-alan 
määrittelyssä käytetyt perusteet. Lisäksi puheenjohtaja ja sihteeri tekevät raporttipohjan 
työryhmien käyttöön elinympäristöittäistä tarkastelua varten. Alatyöryhmät kuvaavat työssä 
käytetyt perusoletukset, valitut vaihtoehdot ja työhön liittyvät epävarmuudet. Raporttipohjaa 
täydennetään joustavasti siten, että relevanteiksi nähtyjä asioita voidaan tarvittaessa tuoda 
mukaan työn edetessä. 
 
 

4. Esitys priorisoinnin periaatteista ja kokonaiskuvasta  
 
Puheenjohtaja ja sihteeri esittelivät priorisoinnin periaatteita ja asiasta käytiin vilkasta 
keskustelua.  
 
Päätökset:  
i) Päätettiin, että silmälläpidettävät lajit tarkastellaan uhanalaisten lajien lisäksi. 
 
ii) Päätettiin, että eri tasojen I-III priorisaatioita ei voi tehdä itsenäisesti. Edetään 
priorisoinnin osalta siten, että Atte Moilanen kerää ympärilleen pienen työryhmän, jossa 
kehitetään konkreettinen laskentamalli priorisoinnin tueksi. Työryhmä esittelee työn tulokset 
marraskuun kokouksessa.  
 
iii) Päätettiin, että Arcadiksen raportissa oleva lista mahdollisesti huomioitavista asioista 
käydään läpi seuraavassa kokouksessa. Raportti lähetetään työryhmäläisille 20.10 mennessä. 
 
iv) Työryhmä etenee priorisaation suhteen siten, että priorisaatiota käsitellään vaiheittain 
aineistojen valmistuessa. Sovittiin, että työryhmä ei lukittaudu yhteen lopputulemaan, vaan 
prosessi on dynaaminen siten, että tarpeen mukaan palataan taaksepäin arvioimaan 
uudelleen jo tehtyä priorisaatiota.   
 



v) Käytetään priorisointitarkasteluissa kolmea aikajaksoa: 2010-2020 ja/tai 2016-2020, 
2021-2050 sekä 2051-2100. Puheenjohtaja ja sihteeri laskevat kustannukset eri ajanjaksoille 
alatyöryhmien tuottamien materiaalien perusteella.  
 
vi) Kustannusten laskennassa diskonttausta pidetään edelleen yhtenä mahdollisuutena ja 
asiaa tulee selvittää.   

 
5. Loppuraportin sisällysluettelo ja kirjoitusvastuut 

 
Käytiin alustavaa keskustelua loppuraportin sisällysluettelosta ja kirjoitusvastuista.  
 
Päätös:  
i) Jatketaan sisällysluettelon työstämistä. Kirjalliset kommentit ja ehdotukset 
sisällysluetteloon tulee toimittaa puheenjohtajalle ja sihteerille 20.10.2014. 

 
6. Aikataulut 

 
Päätös:  
i) Päätettiin, että projektia jatketaan vuoden 2015 puolelle.  

 
 

7. Tiedoksi 
 
i) Puheenjohtaja ja sihteeri ovat edelleen pitäneet työkokouksia ja avustaneet kaikkia 
alatyöryhmiä ELITE -menetelmän käytössä. 
 
Päätös:  
i) Merkitään tiedoksi. 
 
 

8.  Muut asiat 
 
Ei muita asioita. 
 

9. Seuraavat kokoukset 
 
12.11.2014 kokopäivä (9.00-16.00) (Paikka Suomen metsäkeskus, Pasila). 
 
3.12.2014 kokopäivä (9.00-16.00) (Paikka MMM). 
 
Vuoden 2015 kokouspäivät päätetään Doodle-kyselyn perusteella. 
 
 

10.  Kokouksen päättäminen 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.37.  

 
LIITTEET:  
   



    
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) 


