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LuTU-toimintasuunnitelmatyöryhmän työvaliokunnan kokous (2/2009) 
 

Aika:  Maanantai 7.12.2009, klo 13.00–14.30 

(Ympäristöministeriö, Konsoli) 

 

Läsnä: Pekka Salminen, ympäristöministeriö (pj.) 

 Marjukka Mähönen, maa- ja metsätalousministeriö (varapj.) 

 Anne Raunio, SYKE 

 Tytti Kontula, SYKE (siht.) 

 Tiina Tonteri, Metsäntutkimuslaitos (siht.) 

 

Toimintasuunnitelman luonnostelun jatko 

Sovittiin, että Tonteri jatkaa kahden erillisen paperin luonnostelua: 1) meneillään olevat prosessit 

(lähtöaineistona BD-lakana + muut lähteet) ja 2) LuTU-metsäryhmän ehdotukset ja kommentit. 

Jälkimmäisen luonnoksen rakenne voisi olla seuraavanlainen: 

 

1) meneillään oleviin prosesseihin liittyvät kommentit ja kehittämisehdotukset: mitkä prosessit ovat 

erityisen kannatettavia luontotyyppien tilan parantamisen kannalta, mitkä taas jopa haitallisia ja 

miten prosesseja tulisi kehittää, jotta ne ottaisivat uhanalaiset luontotyypit entistä paremmin 

huomioon 

2) asiantuntijaryhmän tekemät uudet ehdotukset ja vastaukset LuTU-

toimintasuunnitelmatyöryhmän esittämiin kysymyksiin ja ehdotuksiin (nämä täydentyvät ennen 

seuraavaa käsittelyä) 

3) LuTU-toimintasuunnitelmatyöryhmän kommentit ja ehdotukset 

 

Näistä osista muotoutuu toimintasuunnitelmatekstin runko maaliskuun kokouksissa ja 8.4. on 

tarkoitus saada tehtyä toimintasuunnitelman ensimmäinen kokonaisluonnos. 

 

Kontula esitti, että metsäryhmä voisi kirjoittaa auki vielä paria kohtaa: metsälain 10§ ohjeistamisen 

kehittämistarpeet sekä metsäryhmän asiantuntijoiden mielipiteet (vaikka eriävätkin) metsänhoito-

ohjeiden kehittämismahdollisuuksista. Tähän liittyen Mähönen mainitsi, että potentiaalisesti 

tarkasteltavia ohje- tai suosituskokonaisuuksia on neljä: 

 

- metsäsertifioinnin kriteerit 

- Tapion hyvän metsänhoidon ohjeet 

- Metsähallituksen talousmetsien ympäristöohjeet 

- luonnonhoitokortit (metsäkoneiden kuljettajille suunnattu) 

 

Metsätilaisuus 

Sovittiin, että 14.4. pidetään metsiä ja metsäisiä soita koskeva keskustelutilaisuus (klo 9 -->, 2–3 h) 

toimintasuunnitelmaluonnoksen pohjalta. Kutsulistaa hahmoteltiin kokouksessa ja sovittiin, että 

Salminen lähettää tilaisuudesta tiedon (tässä vaiheessa kalenterivarauksen) asianosaisille. Salminen 

esittelee toimintasuunnitelmatyön etenemistä helmikuun puolivälissä bd-työryhmässä. 

 

LuTUn www-sivut 

Raunio esitteli LuTUn www-sivujen Ajankohtaista-osioon tarkoitettua tekstiä toimintasuunnitelman 

valmistelusta. Teksti ja työryhmän asettamiskirje laitetaan verkkoon pikimmiten, kuten myös 

maininta tulevasta seminaarista. 
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Sovittiin, että metsäryhmän vastausta LuTU-kritiikkiin ei laiteta LuTUn www-sivuille, vaan 

Tonterilta saatua dokumenttia voi vapaasti jakaa kysyjille tai heidät voi ohjata kysymään 

dokumenttia Tonterilta. 

 

 

Metsäasiantuntijaryhmän täydentäminen 

Mähönen ehdotti, että metsäryhmässä voisi olla myös MMM:n asiantuntija (Katja Matveinen-

Huju). LuTUn metsäryhmä keskustelee asiasta samalla kun pohditaan myös muita 

täydennystarpeita. 

 

Seuraava kokous 

Jouluviikon työvaliokuntakokous peruttiin ja uusi aika varattiin tammikuulle (ma 11.1. klo 12). 

 


