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TIIVISTELMÄ 

Julkaisu sisältää raportin Suomen ympäristökeskuksen toiminnasta ja tuloksista vuodelta 2016. Se sisäl-
tää johdon katsauksen toimintaan sekä kuvauksen toiminnasta ja sen vaikuttavuudesta, toiminnallisesta 
tuloksellisuudesta sekä tuotoksista ja laadunhallinnasta teema-alueittain. Julkaisu sisältää kuvauksen 
henkisistä voimavaroista sekä henkilöstöä ja työajan käyttöä samoin kuin kustannuksia ja määrärahojen 
käyttöä kuvaavia laskelmia ja analyyseja. Julkaisussa on myös kuvaus SYKEn sisäisestä valvonnasta 
sekä toimintaan ja palveluihin kohdistuneista arvioinneista. 

Julkaisu sisältää SYKEn tilinpäätöslaskelmat vuodelta 2016 ja niiden tarkastelun, johto-
organisaation kuvauksen, listauksen kansainvälisiin sopimuksiin liittyvistä tehtävistä, yhteenvedon tut-
kimusinfrastruktuurista sekä kuvauksia vuonna 2016 valmistuneista tutkimuksista ja hankkeista. 
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1 Toimintakertomus 

1.1 Johdon katsaus toimintaan 
 

Suomen ympäristökeskuksen kannalta vuosi 2016 oli toiminnallisesti onnistunut. Vuoden 2016 lopussa 
SYKEn talous oli toimintamenorahoituksen merkittävistä leikkauksista huolimatta tasapainossa, mikä 
mahdollistaa toiminnan uudistusten jatkamisen. 

 

Toiminnan tulokset 
SYKEn toimintaa suuntaava tulossopimus uudistettiin ympäristöministeriön hallinnonalan osalta vuo-
den 2016 alusta alkaen. Uudet vaikuttavuustavoitteet ovat aiempaa strategisempia ja niiden aikajänne on 
useita vuosia. Maa- ja metsätalousministeriön vastuulla olevat vesitaloustehtäviä koskevat tavoitteet 
uudistettiin vastaavanlaisiksi syksyllä 2016. 

Vaikuttavuustavoitteiden toteutumia voidaan alustavasti arvioida jo ensimmäisen vuoden jälkeen. 
Kokonaisuutena muutos on onnistunut, ja toimintaa on pystytty suuntaamaan tavoitellulla tavalla. Muu-
tosta on osaltaan tukenut se, että sekä kotimaisessa että eurooppalaisessa T&K-rahoituksessa edellyte-
tään aiempaa enemmän erilaisten osaamisten ja näkökulmien yhdistämistä sekä korostetaan hankkeiden 
vaikuttavuutta.  

Vuonna 2016 hyväksyttiin Pariisin ilmastosopimus. Sen toimeenpanoon liittyen Euroopan unionis-
sa on valmisteltu linjauksia, jotka vaikuttavat myös Suomen velvoitteisiin. SYKE on osallistunut eri 
tavoin valmistelutyöhön. SYKEn tutkijoita kuultiin eduskunnassa asiantuntijoina EU-säännöksiin liitty-
viä velvoitteita koskien syksyn 2016 aikana lähes kymmenen kertaa. SYKE julkaisi Pariisin ilmasto-
neuvotteluiden alla myös Policy Brief -kannanoton, joka käsitteli metsäbiomassan hyödyntämisen, met-
sien hiilinielun muutosten ja ilmastonmuutoksen keskinäisiä yhteyksiä. 

SYKEssä on panostettu siihen, että tutkimusten tulokset tavoittaisivat päätöksentekijät entistä pa-
remmin ja tutkimus olisi vaikuttavaa. Tieteellisten julkaisujen määrä pysyi vuonna 2016 aiemmalla 
tasolla. Ammatillisten ja suurelle yleisölle suunnattujen julkaisuiden rinnalla on lisätty onnistuneesti 
blogien ja sosiaalisen median eri kanavien käyttöä sekä tutkimustulosten tiivistä esittämistä eri yhteyk-
sissä. 

Perustehtäviensä ohella SYKEn asiantuntijat ovat osallistuneet aktiivisesti myös useisiin uuden-
tyyppisiin avauksiin, joilla luodaan valmiuksia ympäristön tilan parantamiselle Suomessa ja maailmalla. 
Andien alueella saatiin valmiiksi PRASDES-hanke, jonka myötä neljän Andien alueen maan hydrologi-
sen seurannan käytännöt yhtenäistettiin ja rajojen yli virtaavien jokien yhteiseen hallintaan luotiin me-
nettelytavat. SYKE on ollut mukana ideoimassa ja kehittämässä Suomen luonnon päivä -tapahtumaa ja 
tehnyt sitä aktiivisesti tunnetuksi. Suomen 100-vuotisjuhlavuonna 2017 kyseisiä päiviä tulee olemaan 
neljä, eli yksi jokaisena vuodenaikana. Suomen luonto sai myös oman liputuspäivän, joka on elokuun 
viimeinen lauantai. Metsän salainen elämä -kirja, jonka toimittajista ja kirjoittajista suuri osa oli SY-
KEstä, valittiin Vuoden luontokirjaksi 2016. Kirja tuo tarinoiden kautta näkyviin, miten metsäekosys-
teemin tasapaino muodostuu ja miten pienimmätkin eliöt ovat osa luonnon monimuotoisuutta. 

Vuonna 2016 käynnistyi kolme uutta strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamaa hanketta, jois-
sa SYKE on mukana merkittävällä osuudella. Myös valtioneuvoston kanslian TEAS-rahoituksen hauis-
sa SYKE menestyi vuonna 2016 hyvin, mikä osoittaa, että SYKEn tutkimus ja osaaminen keskittyvät 
yhteiskunnan kannalta oleellisiin kysymyksiin. SYKEn koordinoimana käynnistyi alusten öljy- ja kemi-
kaalivahinkojen torjunnan kehittämiseen tähtäävä EU:n Horisontti 2020 -rahoitteinen GRACE-hanke, 
joka luo edellytyksiä myös vientiin tähtäävälle yritystoiminnalle. 

SYKE on jatkanut ympäristötiedon keräämisen, jalostamisen ja jakelun uudistuksia. Valtiovarain-
ministeriön rahoittaman Envibase-hankkeen tavoitteena on, että erilaisten viranomaisrekisterien, tutki-
musaineistojen, kaukokartoitusaineistojen ja kansalaishavaintojen ympäristö- ja luonnonvaratiedot oli-
sivat mahdollisimman helposti ja joustavasti saatavilla ja koko yhteiskunnan hyödynnettävissä. Hanke 
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toteutetaan vuosina 2015–17, ja siihen osallistuvat myös Ilmatieteen laitos ja Luonnontieteellinen kes-
kusmuseo. Hankkeen käytännön tulokset alkoivat näkyä vuoden 2016 aikana. Muita keskeisiä ympäris-
tötietohankkeita ovat MONITOR2020 ja merentutkimuksen kansallinen infrastruktuurihanke (FINMA-
RI), jota SYKE koordinoi. Vuode lopulla Suomen Akatemia myönsi rahoituksen myös kahdelle muulle 
kansalliselle tutkimusinfrastruktuurihankkeelle, joihin SYKE osallistuu. Nämä ovat avoimen paikkatie-
don tutkimusinfrastruktuuri oGIIR sekä ilmakehä- ja ympäristötutkimuksen tutkimusinfrastruktuuri 
INAR RI.  

SYKEn varsinainen viranomaistoiminta rajoittuu muutamiin erikseen määriteltyihin tehtäviin. 
 

Toiminnan tuloksellisuus 
SYKEn perusrahoitus väheni vuonna 2016 selvästi ja ulkoinen T&K-rahoitus kasvoi lievästi. Muu ul-
koinen rahoitus säilyi maksullisten palveluiden osalta suunnilleen ennallaan, samoin tutkimusalus Aran-
dan yhteiskäyttö jatkui aiemmalla tasolla. Analyysipalveluista saadut tuotot vähenivät merkittävästi. 
SYKEn taloudellinen tilanne säilyi kuitenkin kokonaisuudessaan vuonna 2016 vakaana, koska toimin-
nan kustannuksia pystyttiin vähentämään rahoituksen alenemista vastaavasti. 

SYKE tavoitteena on vähentää toimitiloista ja hallinnosta aiheutuvia kustannuksia vuosien 2016–18 
aikana kahdella miljoonalla eurolla. Merkittävä osa tavoitellusta säästöstä saatiin aikaan jo vuonna 
2016, mikä näkyy kustannusrakenteessa tukitoimintojen suhteellisen osuuden vähenemisenä. 

SYKEn laboratoriotoiminta supistui vuoden 2016 alusta alkaen. Laboratorion YT-neuvottelujen 
lopputuloksena henkilötyön määrä väheni noin 15 henkilötyövuodella. Muutos johtui siitä, että ELY- 
keskukset ulkoistivat ja kilpailuttivat vesistöseurannat ja niihin liittyvät analytiikkapalvelut vuoden 
2016 alusta lähtien. 

 

Toimintaympäristön muutokset ja tulevaisuuden näkymät 
SYKEn tulevaisuuden näkymät ovat periaatteessa myönteiset. SYKEn osaamista tarvitaan vähähiiliseen 
kiertotalouteen perustuvan yhteiskunnan kehityksen vauhdittamisessa, luonnon tarjoamien palvelujen 
hyödyntämisessä niin terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi kuin elinkeinotoiminnassa, viisaan sään-
telyn edistämisessä, uusien toimintamallien ja digitaalisten ratkaisujen kehittämisessä sekä kokeiluiden 
tavoitteellisessa hyödyntämisessä ja muissa yhteiskunnan kestävään kehitykseen liittyvissä kysymyksis-
sä. SYKEn laaja yhteistyöverkosto mahdollistaa osaamisen ja voimavarojen joustavan hyödyntämisen.  

Aluehallinnon uudistukset tulevat vaikuttamaan myös SYKEn toimintaan. Maakuntahallinto tulee 
olemaan SYKEn kannalta merkittävä yhteistyötaho mm. ympäristön tilaa koskevan tiedon tuottajana ja 
useiden palveluiden käyttäjänä. Myös uuden valtakunnallisen lupa- ja valvontaviraston monet tehtävät 
liittyvät läheisesti SYKEn toimintaan. SYKEn edellytyksiin toimia erityisesti maakuntahallinnon tukena 
tulevat vaikuttamaan erityisesti SYKEn toiminnan rahoittamista ja roolia koskevat ratkaisut, joista pää-
tetään vuoden 2017 aikana. 

SYKEn taloudellinen tilanne kiristyy edelleen perusrahoituksen leikkausten ja tutkimusrahoitusta 
koskevan kilpailun kiristymisen vuoksi. Pääkaupunkiseudun toimintojen keskittäminen Viikkiin vuosina 
2017–19 aiheuttaa merkittäviä kertaluonteisia kustannuksia, vaikka pidemmällä aikavälillä siitä koituu-
kin säästöjä. SYKE pyrkii leikkaamaan toimitiloista ja hallinnosta aiheutuvia kustannuksia edelleen 
vuosien 2017–18 aikana. Ulkoisen rahoituksen kannattavuutta lisätään parantamalla projektien talouden 
hallintaa. 

Valtion talousarvion kautta suoraan SYKElle tulevan toimintamenorahoituksen määrä on vähenty-
nyt useiden vuosien ajan. Perusrahoituksen osuus on pysynyt ennallaan, ja se oli vuonna 2016 noin 
52 %. Ulkoisen rahoituksen suuri osuus kertoo onnistumisesta erityisesti T&K-rahoituksen hakemises-
sa. Toisaalta, jos rahoittajat muuttavat rahoituksen painopisteitä merkittävästi, voivat ulkoisen rahoituk-
sen mahdollisuudet ja sen myötä SYKEn taloudellinen tilanne muuttua nopeastikin. 

Tässä tilanteessa perusrahoitusta edellyttäviä velvoitteita tulisi tarkastella kriittisesti. Keskeistä on, 
että toimintamenorahoituksen käyttöä supistetaan hallitusti ja ulkoisen rahoituksen kannattavuutta pa-
rannetaan. Maakuntauudistuksen valmistelun yhteydessä tulisi käydä läpi, mitkä kansalliset erityistehtä-
vät säilyvät SYKEllä, ja varmistaa kyseisten tehtävien erillisrahoitus. 

SYKE panostaa edelleen tiedon ja ratkaisujen välittämiseen entistäkin paremmin julkisten ja yksi-
tyisten päätöksentekijöiden käyttöön. Laaja ja avoin yhteistyö yhtäältä tutkimuslaitosten, yliopistojen, 
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yhteisöjen ja yritysten sekä toisaalta julkisen hallinnon kanssa edistää tämän päämäärän saavuttamista. 
SYKE tulee päivittämään organisaatiotaan ja toimintakäytäntöjään vuoden 2017 aikana. Muutosten 
tavoitteena on varmistaa, että SYKE pystyy uusiutumaan riittävän nopeasti ja tuottamaan jatkossakin 
ratkaisuja, jotka vauhdittavat kestävää kehitystä.  
 

1.2 Toiminnan tuloksellisuus 
 

Tuloksellisuudella tarkoitetaan tässä yhteydessä sitä, miten hyvin toiminnalle asetetut tavoitteet on saa-
vutettu ja käytettävissä olleita voimavaroja käytetty näiden tavoitteiden saavuttamiseen ja yhteiskunnal-
listen tarpeiden täyttämiseen. Tuloksellisuutta on seuraavassa tarkasteltu erikseen yhteiskunnallisen 
vaikuttavuuden, toiminnallisen tuloksellisuuden ja voimavarojen käytön kannalta. 

 

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus 
Suomen ympäristökeskukselle asetetut uudentyyppiset vaikuttavuustavoitteet ovat olleet voimassa vasta 
yhden vuoden ajan. Vaikuttavuustavoitteet on kytketty hallitusohjelman tavoitteisiin, tulosohjaavien 
ministeriöiden strategisiin linjauksiin ja viraston strategiaan. Vaikuttavuustavoitteet muutettiin toimin-
nallisiksi tavoitteiksi SYKEn sisäisissä tulossopimuksissa. 

Vuoden 2016 osalta voidaan arvioida, että toiminta on ollut vaikuttavuustavoitteiden mukaista ja 
joiltakin osin tavoitteissa on edetty jopa ennakoitua paremmin. Parhaiten on edistytty bio- ja kiertota-
louden kasvun kestävyyden varmistamisessa ja kokeilutoiminnan hyödyntämisessä kestävien ratkaisu-
jen aikaansaamiseksi. Vaikuttavuustavoitteiden toteutumista on tarkasteltu erikseen kohdassa 1.3.  

 

Toiminnallinen tuloksellisuus 
Suomen ympäristökeskuksen keskeisimmät asiakastahot ovat valtioneuvosto, erityisesti tulosohjaavat 
ministeriöt (YM ja MMM), sekä aluehallinto, erityisesti elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset. 
SYKEn palvelukykyä on seurattu vuosittaisten tulosohjaaville ministeriöille sekä ELY-keskuksille 
suunnattujen kyselyiden avulla. Vuoden 2016 kyselyn tulosten perusteella kokonaismielikuva SYKEn 
toiminnasta on edelleen myönteinen. Arvio SYKEn palvelukyvystä on myös pysynyt ennallaan. SYKEn 
kaikkia arvioituja tehtäväalueita ja palvelukokonaisuuksia pidetään tärkeinä, ja SYKE on onnistunut 
kaikilla alueilla vähintään kohtalaisen hyvin. Arviot olivat hieman parempia kuin edellisenä vuonna. 
Tulosten mukaan SYKE onnistui vuonna 2016 suhteellisesti parhaiten erityistilannepalveluissaan sekä 
tutkimus- ja kehittämistoiminnassaan. Kohtalaisen hyvät, mutta suhteellisesti heikoimmat arviot koski-
vat asiantuntijatukea sekä tietovaranto-, tietojärjestelmä- ja paikkatietopalveluita. SYKE on panostanut 
erityisesti tietojärjestelmien ja paikkatietopohjaisten palveluiden uudistamiseen, mutta työtä riittää edel-
leen. 

SYKEn toiminnan tuottavuus parani vuoden 2016 aikana erityisesti hallinnollisen työn osalta. Tuki-
toimintojen osuus toiminnan kokonaiskustannuksista pieneni 2 prosenttiyksikköä vuosiin 2015 ja 2014 
verrattuna. Julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus jäi alle tavoitetason, maksullisten suo-
ritteiden kustannusvastaavuus pysyi aiemmalla tasolla. Henkilötyöpanokseen suhteutettu julkaisujen 
kokonaismäärä nousi lievästi vuoteen 2015 verrattuna. Tieteellisten julkaisujen kokonaismäärä pysyi 
ennallaan. 

Toiminnallista tuloksellisuutta on tarkasteltu tarkemmin kohdassa 1.4. 
 

Voimavarojen hallinta 
SYKE uudisti talouden suunnittelun käytäntönsä vuoden 2016 alusta alkaen. Tavoitteena oli saada kaik-
ki rahoitusmuodot ja kustannustekijät selkeästi näkyviksi. SYKEn talous pysyi kustannusten hallinnan 
ja ulkoisen rahoituksen onnistuneen hankinnan ansiosta tasapainossa vuonna 2016. Toiminnan kustan-
nukset vähenivät vuoteen 2015 verrattuna noin viisi prosenttia (2,7 milj. euroa) ja vuoteen 2014 verrat-



8   Suomen ympäristökeskuksen raportteja 7/2017 

tuna noin kahdeksan prosenttia (4,8 milj. euroa). Ulkoisen rahoituksen osuus oli 48 %, eli samaa tasoa 
kuin aiempina vuosina. SYKEn talouden tunnuslukuja on tarkasteltu tarkemmin kohdassa 1.7. 

Henkilötyön määrä pieneni vuoteen 2015 verrattuna noin viisi prosenttia (30 htv) ja vuoteen 2014 
verrattuna noin 12 prosenttia (79 htv). Suhteellisesti suurimmat vähennykset vuosina 2014–16 tapahtui-
vat ympäristötiedon tuottamisessa (- 25 %) sekä tukitoiminnoissa (- 21 %). 

Syksyllä 2016 tehdyn VMBaro-kyselyn mukaan työtyytyväisyys oli varsin hyvä (3,68) ja samaa ta-
soa kuin vuonna 2014 (3,65). Henkilöstöä koskevia tunnuslukuja on tarkasteltu tarkemmin kohdassa 
1.6. 

 

1.3 Toiminnan vaikuttavuus 
 

Suomen ympäristökeskuksen toiminnan vaikuttavuutta tarkastellaan seuraavassa vuosien 2016–19 tu-
lossopimuksessa ympäristöministeriön hallinnonalan osalta asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Tarkas-
telussa on otettu huomioon myös maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalaan kuuluvat vesitalousteh-
täviä koskevat tavoitteet. 

Kunkin vaikuttavuustavoitteen yhteydessä on kuvattu lyhyesti, miten SYKE pyrkii edistämään ta-
voitteen saavuttamista ja mihin SYKEn toiminta tukeutuu. Toiminnan vaikuttavuutta ja sen muodostu-
mista on kuvattu valittujen esimerkkien avulla. Strategisten vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista ja 
SYKEn toiminnan osuutta voidaan arvioida laajemmin vasta tavoitejakson lopulla. 

 

1.3.1. Toiminnan vaikuttavuus tavoitteittain 

1.3.1.1 Biotalouden ja kiertotalouden kasvun kestävyys 

 

SYKE edistää ratkaisuhakuisella tutkimuksella kestävän bio- ja kiertotalouden kasvua.. Keskeisiä tuo-
toksia ovat systeemitason tarkastelut eri vaihtoehtojen kokonaiskestävyydestä. SYKE tutkii mm., miten 
eri politiikkatoimet ja instituutiot lisäävät kestävän bio- ja kiertotalouden osuutta kansantaloudessa. 
SYKE tuottaa myös tietoa erityisesti metsäbiomassan käytön ilmastovaikutuksista hiilinielut mukaan 
lukien sekä yleisemmin maankäytön ja merialueiden käytön vaikutuksista ravinnekiertoihin, luonnon 
monimuotoisuuteen ja ekosysteemipalvelujen turvaamiseen. 

SYKE osallistuu aktiivisesti julkiseen keskusteluun bio- ja kiertotalouden edellytyksistä ja kestä-
vyydestä sekä tukee kehitystyötä uuden tutkimustiedon avulla. SYKE tuo keskusteluun myös muiden 
tuottamaa tutkimustietoa niin kotimaasta kuin ulkomailta ja varmistaa, että Suomessa käyty keskustelu 
kestävästä bio- ja kiertotaloudesta on vahvasti kytkeytynyt näistä asioista käytävään kansainväliseen 
keskusteluun. 

SYKE toimii tiiviisti yhteistyössä tiedon hyödyntäjien kanssa mm. kokeiluhankkeissa julkisten 
toimijoiden ja elinkeinoelämän kanssa. SYKEn tutkimus- ja asiantuntijatoiminnan tiivis yhteistyö tuot-
taa konkreettisia ratkaisuja ja käytännön kokeiluja kestävän bio- ja kiertotalouden edistämiseksi. Myös 
SYKEn kansainvälisten jätesiirtojen viranomaistehtävillä on läheinen kytkentä kiertotalouteen. SYKE 
hyödyntää kaikessa toiminnassaan mahdollisimman tehokkaasti erilaista ympäristöä koskevaa seuranta-
tietoa. 

 

Metsien käyttöön perustuvan biotalouden kestävyysriskit esille 

Biotalouden edistäminen on hallituksen keskeinen tavoite. Biotaloudella halutaan vastata moniin haas-
teisiin, joita YK:n ilmastosopimus ja EU-politiikka Suomelle asettavat. SYKE on tutkinut biotalouden 
ja bioenergian käytön edellytyksiä ja seurauksia monipuolisesti ja julkaissut aiheesta kansainvälisiä 
vertaisarvioituja artikkeleita. Tutkimustulokset osoittavat kiistattomasti, että lisääntyvä puun käyttö 
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pienentää metsien kapasiteettia toimia hiilinieluina, ja pahimmillaan se voi lisätä merkittävästi Suomen 
kasvihuonekaasupäästöjä. 

SYKE tuotti aiheesta myös Policy Brief -julkaisun ja järjesti kansainvälisen keskustelutilaisuuden 
yhdessä Ranskan, Saksan ja Ison-Britannian suurlähetystöjen kanssa, SYKEn asiantuntijat antoivat lu-
kuisia haastatteluja ja tuottivat yleistajuisia kirjoituksia. 

SYKE ja Luonnonvarakeskus laativat ministeri Kimmo Tiilikaisen pyynnöstä arvion metsiin perus-
tuvan biotalouden kestävyydestä luonnon monimuotoisuuden näkökulmasta. Johtopäätökset kolmen eri 
hakkuuvaihtoehtoehdon vaikutuksista ja niihin liittyvien haitallisten muutosten lieventämiskeinoista 
esiteltiin ministeri Tiilikaisen ”Metsäsektorin pyöreän pöydän” -tilaisuudessa. Maa- ja metsätalousmi-
nisteriö käyttää SYKEn ja Luken arvioita kehittäessään metsäbiotaloutta koskevia politiikkaskenaarioi-
ta. 

Metsiin perustuvan biotalouden kestävyysnäkökohtien nostaminen esille on monipuolistanut kes-
kustelua ilmastonmuutoksen hillinnän keinoista ja biotalouden roolista siinä. Asiaa on käsitelty myös 
useissa eduskuntakuulemisissa sekä energia- ja ilmastostrategian vaikutusten arvioinnissa. Ymmärrys 
biotalouden ilmastovaikutuksista on kasvanut, ja esimerkiksi energia- ja ilmastostrategiassa käsitellään 
nielukysymystä seikkaperäisesti. EU-politiikassaan Suomi pyrkii kuitenkin edelleen ensisijaisesti saa-
maan mahdollisimman suuren vapauden käyttää hiilinieluja haluamallaan tavalla, ottamatta huomioon 
hiilinielun pienenemisen vaikutuksia ilmakehän hiilidioksidipitoisuuksiin. 
 

Biotalous- ja cleantech-strategiat arvioitiin 

Biotalous ja cleantech nähdään Suomessa strategisesti tärkeinä painopistealueina. Suomella on moni-
puolista cleantechiin ja biotalouteen liittyvää osaamista ja valmius ratkaista kestävään hyvinvointiin 
liittyviä haasteita sekä Suomessa että globaalisti. Kansallinen biotalousstrategia ja hallituksen cleantech-
strategia julkaistiin toukokuussa 2014. Niiden päivityksen tueksi SYKE toteutti VN TEAS-rahoituksella 
Biotalous ja puhtaat ratkaisut kestävän kasvun perustana -hankkeen (CLEANBIO). 

Hankkeen tavoitteena oli tunnistaa, mitä kyseisissä strategioissa esitetyillä toimenpiteillä on tähän 
mennessä saatu aikaan, ja tarkastella, onko toimenpiteet kohdistettu oikein niin, että ne vastaavat biota-
lous- ja cleantech-markkinoiden jatkuvasti muuttuvan kentän tarpeisiin, sekä tuottaa kehitysehdotuksia 
toimenpiteisiin. 

Hankkeen johtopäätös oli, että strategioiden onnistumista ei voi vielä tilastollisesti arvioida, mutta 
niitä on yleisesti ottaen pidetty hyvinä. Strategiaprosesseja tulisi uudistaa ja niiden tavoitteiden mitatta-
vuus varmistaa. Strategioiden tulisi entistä vahvemmin tukea systeemistä muutosta ja yritysten kansain-
välistymistä, hyödyntää verkostoja sekä turvata pitkän aikavälin toimintaedellytykset. 

 

Kilpailukykyä ja vihreää kasvua kiertotaloudesta 

Kiertotaloudella tarkoitetaan uudenlaista resurssiviisasta talousmallia, jossa luodaan taloudellista lisäar-
voa ja vähennetään ympäristökuormitusta säilyttämällä materiaalit käytössä mahdollisimman pitkään 
samalla, kun luonnonvarojen käyttö ja hävikki minimoidaan. Kilpailukykyä ja vihreää kasvua kiertota-
loudesta -hankkeessa luotiin kokonaisvaltainen käsitys kiertotalouden mahdollisuuksista Suomessa ja 
keinoista, joilla kiertotaloutta parhaiten edistetään.  

Tulosten mukaan kiertotalouden myönteisten vaikutusten potentiaali on Suomelle selvästi aiemmin 
arvioitua suurempi. Kiertotalouden odotusten lunastaminen edellyttää muutoksia niin tuotantoon, tuot-
teisiin, palveluihin, yksityiseen ja julkiseen kulutukseen kuin jätehuoltoonkin. Kiertotalouteen siirtymis-
tä tulisi vauhdittaa laaja-alaisesti infrastruktuuri-investoinneilla ja julkisilla hankinnoilla. Kierrätyksen 
edistämisen rinnalle tarvitaan ohjauskeinoja, jotka tukevat yhteiskäyttöä, palvelujen tuottamista, tava-
roiden korjaus- ja vuokraustoimintaa sekä uudelleenkäyttöä. 

 

Mittareita vihreän kasvun vauhdittamiseen 
Vihreä kasvu on vähähiilisyyteen ja resurssitehokkuuteen perustuvaa, ekosysteemien toimintakyvyn 
turvaavaa taloudellista kasvua, joka edistää hyvinvointia ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta. Vihreää 
kasvua voidaan edistää muutoksilla tuotantoprosesseissa ja kulutuksessa. Vihreän kasvun sekä resurssi- 
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ja materiaalitehokkuuden avainindikaattorit -hankkeessa (VireAvain) selvitettiin, millaisin mittarein 
vihreän kasvun edistymistä voitaisiin Suomessa parhaiten seurata, mikä taho indikaattoritietoa voisi 
tuottaa ja ylläpitää sekä miten näitä indikaattoreita voitaisiin hyödyntää.  

Hankkeessa tunnistettiin 19 avainindikaattoria, jotka antavat tiiviisti monipuolisen kokonaiskuvan 
vihreän kasvun mahdollisuuksista ja kipupisteistä Suomessa. Hankkeen suositus on, että ehdotettuja 
indikaattoreita hyödynnetään etenkin kansallisten ohjelmien ja strategioiden laadinnassa ja niiden toi-
meenpanon seurannassa. Indikaattorit tarjoavat tietopohjaa myös yrityksille ja alueellisille toimijoille 
elinkeinotoiminnan ja uusien toimintamallien kehittämiseen. 

Maakohtaiset indikaattorit ovat tärkeitä, sillä niiden kautta arvioidaan myös Suomen kehi-
tystä suhteessa muihin maihin. Toisaalta maakohtaisten avainindikaattorien pitää kuvata juuri 
Suomen kehittymisen kannalta keskeisiä asioita myös alue- ja yritystasolla. Tämä mahdollistaa 
päätöksenteon johdonmukaisuuden ja parantaa elinkeinoelämän toimintaympäristön ennakoita-
vuutta. 

 
Kiertotaloutta edistävä CIRCWASTE-hanke alkoi 

Euroopan komissio myönsi vuonna 2016 12 miljoonaa euroa kiertotaloutta ja Suomen valtakunnallista 
jätesuunnitelmaa edistävälle Circwaste-hankkeelle, jota SYKE koordinoi. Koko hankkeen budjetti on 
lähes 19 miljoonaa euroa. Vuosina 2016–23 toteutettava EU:n Life-ohjelmaan kuuluva hanke edistää 
kiertotaloutta käytännön toimenpitein rakentamisessa, maataloudessa, teollisuudessa, elintarvikeketjussa 
ja kotitalouksissa.  

Hankkeessa kehitetään kaikkiaan kahdenkymmenen yhteistyökumppanin voimin jätteitä vähentäviä 
toimintamalleja sekä uudenlaisia jätteiden käsittely- ja lajittelulaitteistoja, suunnitellaan kierrätysraaka-
aineista uusia tuotteita, kehitetään uusia ruokapalveluja ja optimoidaan keräilyä ja kuljetuksia. Lisäksi 
järjestetään koulutusta, luodaan yhteistyöverkostoja ja kerätään hyviä käytäntöjä. Hankkeen neljä ydin-
aluetta ovat Satakunnan ja Varsinais-Suomen muodostama Lounais-Suomi, Keski-Suomi, Pohjois-
Karjala ja Etelä-Karjala.  

Alueellista työtä tukemaan SYKE muodostaa yhdessä Motivan kanssa kiertotalouden palvelukes-
kuksen, joka kokoaa, tuottaa ja analysoi tietoa sekä kehittää eri kohderyhmille soveltuvia työvälineitä. 

 

Ilmasto-opas.fi kokoaa ilmastonmuutokseen liittyvän tutkimustiedon 

Ilmastokeskustelussa on kysyntää luotettavalle tiedolle. Yksi tapa vastata tiedon tarpeeseen on verkko-
palvelu Ilmasto-opas.fi, jonka sisällöstä ja ylläpidosta vastaavat yhteistyössä Ilmatieteen laitos, Suomen 
ympäristökeskus ja Aalto-yliopisto. Vuonna 2016 oppaaseen on tuotu uusia aineistoja, joissa kuvataan 
mm. suomalaisen yhteiskunnan haavoittuvuutta ilmastonmuutoksen edetessä. Esimerkkeinä on käytetty 
ilmastonmuutoksen vaikutuksia vanhusten terveyteen ja talviurheilulajien edellytyksiin. 

 

Ravinteiden kierrätyksessä riskejä ja mahdollisuuksia 

SYKE on osallistunut useisiin ravinteiden kierrätystä koskeviin hankkeisiin vuoden 2016 aika-
na. 

Suomalaisissa jätevesilietteissä ja siitä valmistettavissa tuotteissa esiintyvien haitallisten orgaanis-
ten yhdisteiden vaikutusta maaperässä ja yhdisteiden pitoisuuksia tutkittiin alueilla, joille lietevalmistei-
ta on levitetty. Tulosten mukaan yhdyskuntaliete voi aiheuttaa haittaa ympäristölle, minkä takia lietefos-
forin hyödyntämisessä on syytä soveltaa varovaisuusperiaatetta. Tutkimuksen mukaan eräät orgaaniset 
haitta-aineet, kuten PBDE- ja PFAS-yhdisteet, ovat pysyviä lietteen käsittelyketjussa ja toistuvat lietele-
vitykset voivat nostaa niiden pitoisuuksia maaperässä. Esimerkiksi lääkeaineiden ja PBDE-yhdisteiden 
pitoisuudet olivat huomattavasti korkeampia alueilla, joille on levitetty lietevalmisteita, kuin vertailu-
alueella. Triklosaanin ja ftalaattien pitoisuudet olivat melko korkeita myös yhdyskuntalietettä sisältävis-
sä lannoitevalmisteissa ja maaperässä, jonne näitä tuotteita oli levitetty. Antibakteerisena yhdisteenä 
käytetyn triklosaanin vaikutuksia maaperän mikrobistoon ei voida täysin sulkea pois. Sama pätee myös 
maaperässä havaittuihin antibioottijäämiin, etenkin fluorokinololiantibiootteihin. Tutkimuksessa havait-
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tiin, että muun muassa PFAS- ja PBDE-yhdisteet voivat kertyä lieroihin ja päätyä ravintoketjussa eteen-
päin. Laboratoriokokeista johdetut PFAS-yhdisteiden kertyvyyttä kuvaavat kertoimet poikkesivat huo-
mattavasti kenttäolosuhteissa johdetuista. Niinpä PFAS-yhdisteiden riskiä ei voi luotettavasti arvioida 
pelkästään laboratoriokokeissa tuotettujen kertyvyyskertoimien pohjalta. 

Erilliskerätyn virtsan lannoitekäyttöä ja ympäristövaikutuksia on selvitetty Tampereen ammattikor-
keakoulun, Käymäläseura Huussi ry:n ja SYKEn BIOUREA-hankkeessa. Tulosten mukaan virtsan eril-
liskeräilyn avulla haja-asutuksen jätevesien fosforista voitaisiin saada jopa neljä ja typestä yli kymme-
nen kertaa enemmän ravinteita talteen kuin nykytilanteessa. Haja-asutuksen rehevöittävät päästöt 
pienenisivät viidennekseen nykyisestä, jolloin haja-asutuksen fosfori- ja typpikuormituksen osuus Suo-
men kokonaisravinnekuormituksesta olisi enää noin prosentin luokkaa. Tulokset osoittavat kiistatta, että 
erilliskerätty virtsa on paitsi turvallinen ja tehokas lannoite, myös ympäristövaikutuksiltaan ja elinkaa-
ren aikaiselta käytöltään selvästi nykyisiä vallitsevia jäteveden keräys- ja käsittelymenetelmiä parempi. 
Erilliskerätty virtsa on myös ominaisuuksiltaan ja koostumukseltaan aivan erilaista kuin puhdistamo-
liete, johon se usein rinnastetaan. Tämän hankkeen tulosten perusteella virtsa täyttää lannoitevalmis-
teasetuksen tyyppinimiryhmän 3A5 (Maanparannusaineena sellaisenaan käytettävät sivutuotteet) vaati-
mukset. 

Lannan ravinteiden ja energiasisällön tehokkaan hyödyntämisen sekä lannan ympäristövai-
kutusten vähentämisen kannalta on tärkeää tuntea lannan ominaisuudet. Ne voidaan määrittää 
näytteenotolla ja analytiikalla, kuten Suomessa on tähän asti tehty, tai laskennallisesti. Luon-
nonvarakeskuksen ja SYKEn Normilanta-hankkeessa selvitettiin mahdollisuutta siirtyä lasken-
nalliseen lantatietojärjestelmään, jossa lähtötietona käytetään eläinten ruokintaa ja eritystä. Tu-
losten mukaan normilanta-arvoja voidaan käyttää nykyisten lanta-analyysitulosten ja niihin perustuvien 
taulukkoarvojen tavoin lannoituksen suunnittelussa, ja säädöspohjaiset ja vapaaehtoiset lannoitusmäärä-
ykset ja -ohjeet voisivat perustua normilanta-arvoihin. Tietoa voitaisiin hyödyntää mm. lantavarastojen 
rakentamisohjeissa. Tietojen päivitys riittävän usein takaa arvojen ajantasaisuuden. Normilantajärjes-
telmä on yksiselitteinen, tutkimukseen perustuva menetelmä ohjata lannan käsittelyä ja lannoi-
tekäyttöä. Se takaa tilojen yhtenäisen kohtelun ja helpottaa lannan käytön politiikkaohjausta ja 
viranomaisseurantaa. Normilanta-järjestelmän luominen ja ylläpito varmistaa myös selkeät 
lähtötiedot kaikelle lantaan liittyvälle tutkimus- ja kehitystoiminnalle Suomessa. 

Hevosenlannan hyödyntäminen on haaste varsinkin suurille, asutuksen keskellä sijaitseville talleil-
le, joilla ei ole lähettyvillään peltoja, jonne lanta voitaisiin levittää. Lannan poltto voisi olla ratkaisu 
ongelmaan, mutta sen toteuttaminen pienessä mittakaavassa on haastavaa teknisesti ja lainsäädännön 
vaatimusten vuoksi. Fortum on selvittänyt puuhakkeeseen sekoitetun hevosenlannan energiakäyttöä ja 
kehittänyt palvelukonseptin, jossa se toimittaa talleille kuivikkeena käytettävän sahanpurun, ohjeistaa 
sen käytössä ja hakee muodostuneet lannat hyödynnettäväksi Järvenpään voimalaitoksessa. Luonnonva-
rakeskus ja SYKE selvittivät Fortum Oyj:n tilauksesta hevosenlannan voimalaitoskäytön elinkaariset 
ympäristövaikutukset. Niitä verrattiin lannankäsittelyyn, jossa lanta toimitetaan keskitettyyn kompos-
tointiin ja sieltä edelleen maatalouden ja viherrakentamisen tarpeisiin. Lannan energiahyödyntäminen 
on varteenotettava vaihtoehto muun muassa siksi, että sillä vältetään kompostoinnissa ja kompostin 
varastoinnissa ja käytössä muodostuvat kasvihuonekaasujen ja ammoniakin päästöt. Lannan käsittelyyn 
on kuitenkin muitakin vaihtoehtoja, kuten keskitetty biokaasulaitos ja lannan levitys suoraan pellolle, 
jotka mahdollistavat orgaanisen aineksen ja ravinteiden tehokkaamman hyödyntämisen. Niiden ympä-
ristövaikutusten arviointi nyt tarkasteltujen vaihtoehtojen rinnalla antaisi kattavamman kuvan hevosen-
lannan voimalaitoskäytön suhteellisista ympäristövaikutuksista. 

 

1.3.1.2 Elinympäristöjen vaikutukset hyvinvointiin ja terveyteen 

 

SYKE tutkii ja kehittää uusia keinoja, joilla tuetaan elinympäristöjen monimuotoisuutta, mikä puoles-
taan luo edellytyksiä myös ihmisten terveydelle ja hyvinvoinnille. SYKE tutkii yhteistyössä luonnonva-
ra- ja terveyssektorin kanssa luontopohjaisten ratkaisujen ja ekosysteemipalveluiden merkitystä tervey-
den ja hyvinvoinnin kannalta. SYKEn erityisenä tavoitteena on tuottaa tietoa rakennetun elinympäristön 
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kehittämisen vaihtoehdoista sekä kaupunkimaisten ympäristöjen luonnon monipuolisuuden vahvistami-
sen keinoista.  

SYKE osallistuu elinympäristöjen suunnittelun käytäntöjen uudistamiseen yhteistyössä julkisten 
toimijoiden, yritysten ja yhteisöjen kanssa kehittämällä uusia menetelmiä sekä työvälineitä rakennetun 
elinympäristön kehittämiseen sekä kaupunkiympäristöjen luonnon monipuolisuuden vahvistamiseen. 

SYKE toiminta perustuu tutkimukseen ja asiantuntijatehtävien kautta hankittuun kokemukseen ja 
osaamiseen, elinympäristöjä ja maa- ja merialueiden käyttöä koskevan seuranta- ja suunnittelutiedon 
käyttöön sekä suunnittelua ja päätöksentekoa tukevien työkalujen kehittämiseen. 

Vuoden 2016 aikana SYKE toi luonnon terveyshyötyjä esiin monin tavoin niin kansallisessa kuin 
pohjoismaisessakin keskustelussa. Vihervuosi-mitalilla palkittu SYKEn ja Tapion yhteinen Iloa luon-
nosta -kampanja nosti esiin luonnon terveysvaikutuksia koskevan tutkimustyön tuloksia ja maaseudun 
luontopohjaisen yritystoiminnan mahdollisuuksia sekä sitoutti järjestöjä ympäristöterveyden ja hyvin-
voinnin edistämiseen. SYKEn ja muiden toimijoiden yhteisaloite Suomen luonnon päivän viettämisestä 
laajeni vuoden 2016 aikana merkittävästi. Luonnon päivää oli toteuttamassa lähes 50 eri toimijaa, mm. 
Martat, Kirkkohallitus, Sydänliitto, Suomen mielenterveysyhdistys ja Visit Finland. Suomen 100-
vuotisjuhlan kunniaksi Luonnon päivää vietetään vuonna 2017 neljä kertaan ja neljään eri vuodenai-
kaan. Lisäksi elokuun viimeisenä lauantaina on yleinen liputuspäivä luonnon kunniaksi. 

 

Keinoja täydennysrakentamisen ja viherrakenteen yhteensovittamiseen  
SYKE on kehittänyt menetelmää, jolla kaupunkien suunnittelussa voitaisiin sovittaa yhteen täydennys-
rakentaminen sekä viherrakenteen tarjoama luonnon monimuotoisuus ja ekosysteemipalvelut. Menetel-
mä on paikkatietopohjainen ja se perustuu spatiaaliseen monitavoitearviointiin (SMCA). 

Menetelmää on testattu Järvenpään kaupungissa. Järvenpäässä menetelmä koettiin hyödylliseksi, 
koska se mahdollistaa viherrakenteen ja täydennysrakentamisen arvojen yhteismitallistamisen ja esittä-
misen kartalla sekä helpottaa aiheeseen vaikuttavien tekijöiden jäsentämistä. 

KATVI-hankkeessa tehtiin ehdotus siitä, miten kaupunkiseutujen viherrakennetta voidaan rajata ja 
luokitella paikkatietopohjaisesti Suomen olosuhteissa. Kunnille ja maakuntien liitoille tehdyn kyselyn 
perusteella viherrakennetta ja täydennysrakentamista kuvaavia paikkatietoaineistoja on melko paljon, 
mutta niiden hyödyntämiselle on monia esteitä, kuten vajavaiset metatiedot ja paikkatieto-osaamisen 
puute. 

 

Reaaliaikaisesta vesistömallijärjestelmästä hyötyä poikkeuksellisissa vesioloissa ja vesien tilan 
arvioinnissa 

Tulva-, vedenkorkeus- ja virtaamaennusteiden tarve kasvaa ilmaston muuttuessa. Vesitilanteiden arvioi-
daan äärevöityvän sekä muuttavan luonnettaan ja ajoittumistaan. Tulvia esiintyy jatkossa enemmän 
talvella, ja niihin liittyy usein hyyteen aiheuttamaa tulvimista. Parempi prosessien kuvaus ja havainto-
tekniikka mahdollistavat entistä parempien ja muuttuvissa olosuhteissa toimivien ennustemallien kehit-
tämisen ja käyttöönoton. 

SYKE kehittää Vesistömallijärjestelmää ja sen vedenlaatuosaa (Vemala) niin, että järjestelmä voi 
paremmin ottaa huomioon ilmastonmuutoksen ja havaintotekniikan kehityksen tuomat uudet haasteet ja 
mahdollisuudet. Sadannan korjausta ja alueellista arviointia on parannettu tarkempien meteorologisten 
havaintojen avulla sekä kasvillisuus- ja maankosteuden laskentaa maankäyttö- ja maaperätietojen avul-
la. Neljään Etelä-Pohjanmaan tulvaherkkään vesistöön on tehty tuntitason tulvaennustemallit. Tulvaen-
nusteiden vaikutusarvioita on parannettu liittämällä vedenkorkeusennusteisiin tilannetta vastaavat tulva-
kartat ja vahinkoarviot. Tulvista voidaan tiedottaa alueellisilla tekstiviestivaroituksilla. Patojen ohjausta 
on kehitetty suoraan ennustemallien ohjaukseen liitettynä. 

Uudet vesistöennusteet ja niiden kehittynyt käyttö antavat paremman ja kattavamman tiedon tulva-
tilanteesta ja -vahingoista ja mahdollistavat erilaisten seurantatietojen tehokkaan käytön. Ennusteet pal-
velevat entistä paremmin Tulvakeskusta, ELY-keskuksia, kuntia ja pelastuslaitoksia operatiivisessa 
tulvantorjuntatyössä. SYKEn tuottamia vesistöennusteita käyttävät lähes kaikki tulvantorjunnasta vas-
taavat tahot. Virtaama- ja tulovirtaamaennusteet ovat lähes kaikkien säännöstely- ja vesivoimayhtiöiden 
sekä useiden kaivosten vesienhallinnan käytössä.  
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SYKEssä kehitettyä vesistömallijärjestelmää ja sen tulva- sekä tulovirtaamaennusteita käytetään 
laajasti myös Suomen ulkopuolella. Järjestelmä otettiin osaksi Latvian kansallista tulvaennustejärjes-
telmää vuonna 2016, lisäksi sitä käyttää vesivoimatuotanto Ruotsissa ja Venäjällä, Murmanskin alueel-
la. 

 

SYKE vahvisti Andien alueen kansallisia hydrologisia palveluja 

Andien alueen maat – Bolivia, Ecuador, Kolumbia ja Peru – ovat sijaintinsa ja erityispiirteidensä vuoksi 
haavoittuvaisia ilmastonmuutokselle. Rajut säävaihtelut, tulvat, kuivuudet ja El Niño -ilmiö aiheuttavat 
alueella merkittäviä sosio-ekonomisia haittoja ja vahinkoja. Valmiudet ajantasaisen vesitilannepalvelun 
tuottamiseen olivat projektin alkaessa pilottialueilla varsin heikot. Maat eivät esimerkiksi vaihtaneet 
havaintotietoja keskenään. 

Tilanteeseen saatiin merkittävä parannus kolmivuotisessa PRASDES-hankkeessa. SYKE koulutti 
maiden hydrologeja ja loi pohjaa hydrometeorologisten laitosten asiantuntijatason yhteistyölle. Työ 
keskittyi kolmelle pilottialueelle, jotka sijaitsevat rajavesistöjen valuma-alueilla. Sää- ja ilmastopalve-
luihin liittyvästä hankeosiosta vastasi Ilmatieteen laitos. 

Hankkeessa toteutettu alueellinen havaintotietokanta ja hydrologisen datan vaihtamiseen käytettävä 
työkalu vastaavat nyt maiden rajat ylittäviin tietotarpeisiin. Alueen hydrologinen osaaminen on kehitty-
nyt niin havainnoinnin, tietojenvaihdon, ennustamisen, varoittamisen kuin vaikutusten arvioinninkin 
osalta. Paikallisilla asiantuntijoilla on nyt valmius esimerkiksi tulvakarttojen tekemiseen. 

Maiden hydrometeorologiset laitokset pitivät SYKEn avoimen datan politiikkaa ja pitkäaikaista ko-
kemusta rajavesiyhteistyöstä kannustavina esimerkkeinä. Suomen Tulvakeskusta pidettiin mielenkiin-
toisena mallina toimivasta ja tehokkaasta yhteistyöstä eri laitosten välillä. 

Projektin myötä perustettiin mm. Andien alueen hydrologien työryhmä, joka tulee jatkamaan hyvin 
alkanutta yhteistyötä projektin jälkeen. Peru käynnisti joulukuussa 2016 pilottikohteissa operatiivisen 
vesistöennustamisen. 

Entistä tarkemmat vesi- ja sääpalvelut auttavat paikallisia asukkaita elinolojen, omaisuuden ja ta-
louden turvaamisessa. Alueella asuva alkuperäisväestö saa vastaisuudessa ennusteet ja varoitukset omal-
la äidinkielellään. Hankkeessa luodut yhteistyöverkostot edistävät Andien alueen maiden mahdollisuuk-
sia hankkia kansainvälistä rahoitusta. 

 

Järvien rehevöityminen ja tummuminen vähentää omega-3-rasvahappojen määrää kaloissa 

Kala on ihmiselle terveellistä ravintoa, koska se sisältää runsaasti monityydyttymättömiä rasvahappoja. 
Tärkeimpiä näistä rasvahapoista ovat omega-3-rasvahapot EPA ja DHA. Kalat eivät itse valmista näitä 
rasvahappoja, vaan ne ovat alkujaan levien tuottamia ja siirtyvät kaloihin eläinplanktonin kautta. 

Itä-Suomen, Jyväskylän ja Helsingin yliopistojen sekä SYKEn tutkimuksessa havaittiin, että järvien 
rehevöityminen ja tummuminen muuttavat leväyhteisön rakennetta ja vähentävät sen omega-3-
rasvahappojen tuotantoa. Kasviplanktonin rasvahappopitoisuus vaikuttaa petokaloihin asti. Tutkimustu-
losten mukaan kirkasvetisten, niukkaravinteisten järvien kookkaissa ahvenissa on 1,5–1,9 kertaa enem-
män ihmisen terveydelle välttämättömiä omega-3 rasvahappoja kuin ruskeavetisten tai rehevien järvien 
ahvenissa. 

Kaikki leväryhmät eivät tuota EPA- ja DHA-rasvahappoja. Parhaiten niitä tuottavat nielulevät, pii-
levät, kultalevät ja panssarisiimalevät, joita esiintyy runsaimmin niukkaravinteisissa ja kirkasvetisissä 
järvissä. Järvien rehevöitymisestä hyötyvät erityisesti sinilevät ja viherlevät, joiden EPA- ja DHA-
pitoisuus on erittäin pieni. 

 

Vaarallisten aineiden seurantoja on syytä jatkaa 
SYKEn koordinoimassa Kaukokulkeutuvat ympäristömyrkyt Suomen pohjoisilla alueilla -hankkeessa 
tutkittiin ilmassa, laskeumassa ja biologisissa näytteissä esiintyviä elohopean ja pysyvien orgaanisten 
ympäristömyrkkyjen (POP-yhdisteet) pitoisuuksia Lapissa. Hanke oli osa valtioneuvoston vuoden 2015 
selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa ja siihen osallistuivat myös Terveyden- ja hyvinvoin-
nin laitos THL ja Ilmatieteen laitos. 
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Yhdisteitä kulkeutuu Lappiin ilmavirtausten ja ihmisen kuljettamien materiaalien mukana. Eloho-
pean ja POP-yhdisteiden pitoisuudet ovat Pohjois-Suomessa yleensä pienempiä kuin maan eteläosissa, 
ja kansainvälisissä sopimuksissa säänneltyjen POP-yhdisteiden pitoisuudet ovat viimeksi kuluneiden 
parinkymmenen vuoden aikana laskeneet. Vaarallisten aineiden seurantaa ja kartoitusta on silti syytä 
jatkaa myös Suomessa. Elohopean ja POP-yhdisteiden pitoisuuksien pitkäaikaisseuranta tulee järjestää 
kaloista ja järvisedimenttien kerrostumista. Lisäksi ravintoketjun kautta ihmisiin päätyviä myrkkyjä on 
syytä alkaa tutkia, mikäli ympäristön seurannoissa ja kartoituksissa havaitaan korkeita pitoisuuksia. 
Ilmastonmuutos voi vaikuttaa aineiden kulkeutumiseen, esimerkiksi jäätiköiden sulaminen voi vapaut-
taa jo kierrosta poistuneita aineita uudelleen kiertoon. 

 

Zonation-arviointi asettaa metsät arvojärjestykseen 

Suomen metsien luonnonsuojelullista arvoa koskeva arviointi valmistui vuonna 2016. Arviointi tehtiin 
nyt ensimmäistä kertaa Zonation-ohjelmistolla. Kullekin metsäalueelle laskettiin luonnonsuojelullinen 
arvo paikkatietojen perusteella. Helsingin yliopiston tutkijoiden kehittämä Zonation-ohjelmisto on asi-
antuntijoiden työkalu, jolla voidaan vertailla kohteiden paremmuutta luontoarvojen näkökulmasta. Ar-
viointi palvelee METSO-ohjelman tavoitteita. Lisäksi laadittiin analyysejä, jotka huomioivat myös mm. 
kaavoituksen ja ekosysteemipalvelujen turvaamiseen tavoitteet.  

Zonation yhteiskunnallisen päätöksenteon tukena -hankkeesta vastasivat Metsähallitus ja SYKE. 
Laajapohjaiseen yhteistyöhön osallistuvat myös Suomen metsäkeskus, Tapio Oy, ELY-keskukset, Jy-
väskylän yliopisto, Luonnonvarakeskus, Metsähallituksen metsätalous sekä Zonation-ohjelman kehittä-
jät, Atte Moilanen tutkimusryhmineen Helsingin yliopistosta.  

Tehdyt analyysit pohjautuvat Metsähallituksen paikkatietoaineistoihin, yksityisiltä luonnonsuojelu-
alueilta kerättyihin aineistoihin, Suomen metsäkeskuksen metsävaratietoihin ja valtakunnan metsien 
inventointiaineistoon. Työn rahoitti ympäristöministeriö.  

Arviointi auttaa kohdistamaan METSO-ohjelman vapaaehtoiseen suojeluun ja luonnonhoitoon käy-
tettävissä olevat resurssit mahdollisimman tehokkaasti. Sen avulla esimerkiksi maanomistajien suoje-
luun tarjoamien kohteiden arviointi ja rahoitushakemusten käsittely nopeutuvat. Tuloksista on hyötyä 
myös Metsähallituksessa tehtävässä alue-ekologisessa suunnittelussa, ja ne auttavat metsäammattilaisia 
kohdistamaan luontoarvot huomioon ottavia metsänkäsittelytoimia oikeille alueille. Ympäristöviran-
omaiset pystyvät puolestaan aiempaa helpommin suuntaamaan tarvittavia lajistokartoituksia ja tunnis-
tamaan metsälain määrittelemiä erityisen tärkeitä elinympäristöjä. 

 

Kaupunkien sopeuduttava ilmastonmuutokseen  

Ilmastonmuutos haastaa kaupungit etsimään uusia kestäviä ratkaisuja esimerkiksi rakentamisessa, liik-
kumisessa ja terveydenhuollossa. Sään ääri-ilmiöiden, kuten tulvien, myrskyjen ja helleaaltojen negatii-
visten vaikutusten odotetaan kasvavan ilmastonmuutoksen myötä. Ilmastonmuutoksen lisäksi myös 
monet muut taloudelliset ja väestönkehitykseen liittyvät muutokset haastavat entisestään kaupunkien 
kykyä luoda viihtyisää, turvallista ja elinvoimaista kaupunkiympäristöä kaikille asukasryhmille ja yri-
tyksille. 

Kaupunkien haavoittuvuutta voivat lisätä huonot suunnitteluratkaisut, kuten tulvariskialueille ra-
kentaminen, sekä haavoittuviin väestöryhmiin kuuluvien asukkaiden määrän kasvu kaupungeissa. Eu-
roopan ympäristökeskus EEA:n vuonna 2016 ilmestynyt raportti Urban adaptation to climate change in 
Europe 2016 – transforming cities in a changing climate kertoo keinoista, joiden avulla suunnittelijat ja 
päätöksentekijät voivat paremmin varautua ilmastonmuutoksen vaikutuksiin ja riskeihin. SYKE oli laa-
timassa selvitystä yhdessä viiden muun eurooppalaisen tutkimuslaitoksen, Maailman paikallishallinnon 
ympäristöjärjestö ICLEIn ja EEA:n kanssa. 

Selvitys suosittaa systemaattista ja läpileikkaavaa lähestymistä parhaana keinona vastata kasvaviin 
ilmastoriskeihin. Ilmastoriskejä on syytä tarkastella esimerkiksi osana vesihuoltoa, energiajakelua ja 
liikennettä. Raportissa korostetaan, että ilmastokestävyydellä on merkitystä laajemminkin kaupunkien 
elinvoimaisuudelle ja asumisviihtyvyydelle. 
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Eliölajien uhanalaisuuden kokonaisarvioinnin koordinointi ja ohjaus 

Eliölajien suojelu on keskeinen osa luonnon monimuotoisuuden turvaamista. Uhanalaisuuden arvioinnit 
ovat tärkeä mittari lajiston nykytilan arvioinnissa, suojelutavoitteiden toteutumisen seurannassa ja suoje-
lutoimien onnistumisessa. Suomen eliölajien uhanalaisuuden viides kokonaisarviointi toteutetaan vuosi-
na 2017–19. Arviointi tehdään Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton (IUCN) arviointikriteerien ja luokit-
telun mukaisesti. 

Arvioinnin laadun, ajantasaisuuden ja tehokkaan toteutuksen varmistamiseksi SYKE tuotti vuonna 
2016 uuden arviointioppaan ja määritteli sisällön ja käyttöohjeet arviointityökalulle, jonka Luonnontie-
teellinen keskusmuseo toteutti. Lisäksi koottiin arvioinnin ohjauksessa, koordinoinnissa ja verkostoyh-
teistyön hallinnassa tarvittavia tietoja arvioinnin laajuudesta, osallistujista ja työskentelystä, suunnitel-
tiin arviointiin osallistuvien henkilöiden koulutus ja avattiin verkkosivu materiaalin jakelukanavaksi. 

Eliölajien uhanalaisuuden viidennen kokonaisarvioinnin koordinointi ja ohjaus on osa hallitusoh-
jelman biotalouden ja puhtaiden ratkaisujen strategisen painopistealueen edistämistä sekä Luontopoli-
tiikkaa luottamuksella ja reiluin keinoin -kärkihanketta.  

 

1.3.1.3 Ympäristötiedon kerääminen, jalostaminen ja jakelu 

 

Yksi SYKEn toiminnan painopisteistä on ympäristöä koskevan tiedon avoimuuden ja käytettävyyden 
edistäminen. Keskeisiä tiedon käyttäjäryhmiä ovat viranomaiset, kunta-, alue- ja valtionhallinnon päät-
täjät, elinkeinoelämä sekä kansalaiset ja yhteisöt. Kehittämisen painopiste on tiedon käyttäjille suunna-
tuissa verkko- ja mobiilipalveluissa. 

SYKE uudistaa ympäristöä koskevan tiedon hankintaa, varastointia ja jalostamista sekä jakelua yh-
teistyössä julkisten toimijoiden, yritysten ja yhteisöjen kanssa. Tavoitteena on mm. mahdollistaa kansa-
laisten aiempaa laajempi osallistuminen ympäristön havainnointiin ja tiedon keräämiseen, hyödyntää 
tarkoituksenmukaisesti uusia teknologioita, käyttää eri lähteistä koottua tietoa sekä uudistaa tarvittavilta 
osin ympäristötiedon hallinnan infrastruktuureita. Keskeisessä roolissa ovat MONITOR2020-ohjelma, 
Envibase-hanke sekä kansallinen merentutkimuksen tutkimusinfrastruktuurihanke FINMARI, jota SY-
KE koordinoi. SYKE osallistuu myös kahteen muuhun kansalliseen tutkimusinfrastruktuurihankkee-
seen, joille Suomen Akatemia myönsi rahoituksen vuonna 2016. Nämä ovat avoimen paikkatiedon tut-
kimusinfrastruktuuri oGIIR sekä ilmakehä- ja ympäristötutkimuksen tutkimusinfrastruktuuri INAR RI. 

SYKE toiminta perustuu tutkimus- ja kehittämistyön lisäksi olemassa olevien infrastruktuureiden 
käyttöön, erilaisten uusien tietotyökalujen ja teknologioiden hyödyntämiseen sekä käytännön ylläpidon 
kautta hankittuun kokemukseen ja osaamiseen.  

Tiedon jakelun ja sen vaikuttavuuden parantamiseksi SYKE kokeili vuonna 2016 uusia visuaalisen 
viestinnän ja informaatiomuotoilun keinoja. Visuaalista viestintää on hyödynnetty niin ympäristötiedon 
jakamisessa, tutkimustulosten viestinnässä kuin hankkeiden rahoitushakemuksissakin, ja siitä on saatu 
hyvää palautetta. Esimerkiksi tekstiilijätteistä laadittu infografiikka pääsi näyttävästi esille tiedeviestin-
tätoimisto Kaskas Median tiedeviestintäkilpailussa. HINKU-ratkaisukorteilla on pystytty selkeästi ha-
vainnollistamaan eri toimenpiteillä saavutettuja hyötyjä ilmastonmuutoksen hillinnässä, ja mm. Porin ja 
Helsingin kaupungit hyödyntävät mallia omassa toiminnassaan. 

 

Ympäristöseurantoja uudistetaan ja tiedon saatavuus paranee 

Ympäristötiedon hankinnan, varastoinnin, jalostamisen ja jakelun uudistamiseen liittyen SYKE koor-
dinoi kahta merkittävää hankekokonaisuutta, Monitor2020 ja Envibase. Monitor2020-ohjelma tähtää 
erityisesti ympäristöseurantojen uudistamiseen sekä niiden kustannustehokkuuden ja tietojen käytettä-
vyyden parantamiseen. Envibase puolestaan kehittää ympäristö- ja luonnonvaratiedon keräämisen, hal-
linnan ja julkaisemisen infrastruktuuria ja konkreettisia työvälineitä. 

Seurantatiedon keräämisen manuaalisia työvaiheita korvataan automaatiolla, kaukokartoituksella ja 
mallinnuksella. Lisäksi kehitetään mm. kansalaisten mahdollisuuksia osallistua seurantatiedon kehittä-
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miseen ja tutkimuslaitosten välistä yhteistyötä. Olennaista on myös tiedon hyödynnettävyyden paranta-
minen ja avoimen ympäristötiedon saatavuuden edistäminen. 

Vuonna 2016 SYKEssä otettiin käyttöön tutkimusaineistoille ja kansalaishavainnoille tarkoitetut 
tietokannat ja tutkimusaineistojen metatietopalvelu. Eri tutkimuslaitosten ja viranomaisten tietojen yh-
teiskäytön mahdollistava kokoomatietokanta on toiminnassa, ja sitä hyödynnetään seurannassa. Lisäksi 
satelliittikuvien prosessointijärjestelmä valmistui ja se otettiin operatiiviseen käyttöön. 

SYKEn kansalaishavaintojen keräämistä varten kehittämä Havaintolähetti on älypuhelimille suun-
niteltu verkkosivu, jolla voi tallentaa havaintoja. Havaintolähettiä on jo aiemmin käytetty havaintojen 
kirjaamiseen järvi- ja meriwiki-palvelussa. Kansalaisilta kerätään talvella 2016–17 tietoja mm. lumen 
vesiarvosta, jääpeitteestä ja jäitten lähdöstä. SYKE järjestää Talviseurannan yhdessä Luonto-Liiton, 
Luonnontieteellisen keskusmuseon, Helsingin ympäristökeskuksen, Protect Our Winters -liikkeen ja 
Ehjä ry:n kanssa. 

Kansalaishavaintojen kirjaaminen Luonnontieteellisen keskusmuseon ylläpitämään Laji.fi-
järjestelmään on käynnistynyt, ja nyt käytössä olevaa beta-versiota kehitetään edelleen mm. käyttöko-
kemusten perusteella. Tavoitteena on lajitiedon saatavuus ”yhden luukun periaatteella”. Samalla viran-
omaistyötä palvelevat osiot ovat edenneet yhteiskäyttöisyyttä palvelevaan suuntaan. 

SYKE on lisäksi kehittänyt selainpohjaisen työkalun, jolla luonnon kasvihuonekaasupäästöjä ja hii-
linieluja voidaan tarkastella kunnittain. Kuntien kasvihuonekaasutaseiden laskenta on osa ekosysteemi-
palvelujen virtuaalilaboratoriota, joka tarjoaa helppokäyttöisiä työkaluja ympäristötiedon tarkasteluun. 

 

Avoin tieto yhteen verkkopalveluun 

Suomessa on viime vuosina avattu runsaasti julkisen hallinnon tietovarantoja. Avoimen datan politiik-
kaa on viety eteenpäin mm. hallituksen periaatepäätöksellä julkisten tietojen avaamisen edistämisestä 
(2011) ja valtiovarainministeriön asettamalla avoimen tiedon ohjelmalla (2013). EU-tasolla tietojen 
avaamista ovat vauhdittaneet PSI- ja INSPIRE-direktiivit. Suomessa toimii myös aktiivisia avoimen 
tiedon yhteisöjä, joiden tavoitteena on edistää tietojen avointa saatavuutta ja kehittää avoimeen tietoon 
perustuvia innovaatioita. Julkisten tietovarantojen avaamisen potentiaaliset hyödyt niin liiketoiminnalle 
ja kansalaistoiminnalle kuin tieteelle ja koulutuksellekin on arvioitu mittaviksi. 

SYKE on avoimen tiedon jakelijana edelläkävijä: avoimen datan politiikkaa alettiin noudattaa käy-
tännössä jo vuonna 2008 Valtiovarainministeriön erityisluvalla. Avoimuus mahdollistaa ympäristöön 
liittyvien datojen käytön ilman maksullisuudesta aiheutuvia rajoitteita ja vahvistaa siten ympäristötieto-
jen yhteiskunnallista vaikuttavuutta.  

Vuonna 2016 SYKE uudisti avoimen tiedon jakelukanavansa. Kaikki ympäristöhallinnon avoimet 
aineistot, tietojärjestelmät ja niiden metatiedot kootaan yhteen verkkopalveluun. Palvelu 
www.syke.fi/avointieto otettiin käyttöön helmikuussa 2016, mistä tiedotettiin laajasti. Kiinnostus aineis-
toihin lisääntyi vuoden aikana merkittävästi. Esimerkiksi paikkatietoaineistojen latausmäärä kasvoi noin 
34 %, 47 000 latauksesta 63 000 lataukseen. SYKEn palvelut ovat ylittäneet myös uutiskynnyksen: 
YLE teki vapun tienoilla uutisen Vesikartta-palvelusta, minkä seurauksena palvelua avattiin yli 80 000 
kertaa viikonlopun aikana. 

Uuden palvelun avulla haluttiin selkeyttää SYKEn avoimien tietojen kokonaisuutta sekä parantaa 
aineistojen löydettävyyttä ja käytettävyyttä. Avoimet aineistot helpottavat myös SYKEn omien palve-
luiden tuottamista ja mahdollistavat tiedon esittämisen helposti ymmärrettävässä muodossa (paikkatie-
to.ymparisto.fi). 

 

Kaivosten vesitase hallintaan 

Kaivostoiminnan ympäristöriskien hallintaa ja ympäristövaikutusten ennakointia voidaan parantaa hyö-
dyntämällä reaaliaikaisia vesimäärä- ja vedenlaatutietoja ja vesitasemallinnusta. parempi riskienhallinta 
vaikuttaa myös kaivostoiminnan yhteiskunnalliseen hyväksyttävyyteen. 

Tekesin ja kaivosalan yritysten rahoittamassa SYKEn, GTK:n ja VTT:n yhteisessä Watersmart-
hankkeessa kehitettiin järjestelmä, joka kerää kaivosvesien määrää kuvaavan mittaustiedon automaatti-
sesti ja lähettää sen langattomasti SYKEn vesitasemalliin. Sen avulla eri toimijoilla hajallaan oleva ve-
teen liittyvä tieto pystytään kokoamaan, käsittelemään ja esittämään helppokäyttöisellä tavalla. Järjes-
telmää voidaan laajentaa hyödyntämään myös veden laatuun liittyvää mittaustietoa. 
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Järjestelmän avulla voidaan varautua vesimäärien muutoksiin ja poikkeuksellisiin vesioloihin kai-
voksissa ja tekoaltailla sekä parantaa kaivosalueen ulkopuolelle johdettavien vesien hallintaa. 

Vesitaseen hallintajärjestelmän demosovellus on nyt käytössä Yaran Siilinjärven kaivoksella. Kaik-
ki osa-alueet ovat valmiina, joskin yhdistäminen asiakkaan omaan prosessinohjausjärjestelmään ja käyt-
töliittymän rakentaminen vaativat vielä räätälöintiä. Hankkeessa mukana olleissa yrityksissä on mallin-
nusosaamisen lisäksi kykyä tuotteistaa järjestelmä kaupalliseksi palveluksi. 

 

Liiteri kokoaa rakennettua ympäristöä koskevat tiedot 
Vuonna 2015 käyttöön otettu elinympäristön tietopalvelu Liiteri täydentyi vuonna 2016 yleiskaavoja 
koskevalla osuudella. Liiteri tuo rakennettua ympäristöä koskevat tiedot helposti kaikkien saataville. 
Monet koko maan kattavat tiedot löytyvät palvelun avulla yhdestä osoitteesta, eikä siirtymiä eri tietojär-
jestelmien välillä tarvitse tehdä. Liiteri korvaa vanhat alueidenkäytön tietojärjestelmät ja tarjoaa uutta 
tietosisältöä rakennetusta ympäristöstä kiinnostuneille. Viranomaiset, yritykset ja kansalaiset voivat 
etsiä palvelusta tietoa esimerkiksi kaavoituksesta, yhdyskuntarakenteesta, luonnonvaroista sekä raken-
nuksista ja asumisesta. 

Liiterin tietosisältö koostuu SYKEn ja muiden tiedontuottajien kokoamasta tilasto- ja paikkatiedos-
ta. Palvelu sisältää runsaasti rakennettua ympäristöä ja kaavoitusta koskevia tilasto- ja kartta-aineistoja. 
Niitä voi hyödyntää esimerkiksi kaavoituksessa ja sen seurannassa, rakentamiseen liittyvien lupien ja 
avustusten ratkaisemisessa, strategisten suunnitelmien ja ohjelmien laatimisessa sekä rakennetun ympä-
ristön tilan seurannassa. Tietojen katselun ja selaamisen lisäksi palvelu mahdollistaa myös tietojen ana-
lysoimisen ja havainnollistamisen. 

Vuonna 2016 Liiterillä oli yhteensä 6 260 eri käyttäjää. Palvelun sopimuskäyttäjiä on 45 organisaa-
tiossa, joissa sitä käyttää n. 560 henkilöä. 

SYKE jatkoi yhteistyötä kuntien kanssa laajan tietopohjan ja työkalujen kehittämiseksi yhdyskunta-
rakenteen suunnittelua varten. Maakuntakaavoille kehitettiin yhteinen tietomalli, ja työ jatkuu maakun-
takaavoitustyökalun ja tiedonhallinnan kehittämisellä. 

Rakennetun ympäristön tiedon jakamisen ja tuottamisen kehittämiseksi tehtiin etenemissuunnitel-
ma, jossa ehdotetaan ministeriöiden välisen yhteistyön, aluehallintouudistuksen ja julkisten palveluiden 
digitalisoimisen kärkihankkeen yhteydessä toteutettavat keskeiset toimenpiteet. 

 

Paikkatieto-osaaminen tukee sote-uudistusta ja maaseudun palvelujen kehittämistä 

SYKEn osaamista on hyödynnetty vuoden 2016 aikana muun muassa sosiaali- ja terveyspalvelujen uu-
distuksen sekä maaseudun palveluiden kehittämisen ja monipuolistamisen tukena.  

Tulevaisuusskenaariot sosiaali- ja terveyspalvelujen suunnittelun ja päätöksenteon pohjaksi -
hankkeessa (MUUTOS) tavoitteena oli selvittää sosiaali- ja terveyspalvelujen tarpeiden muutoksia ja 
tutkia, miten sosiaali- ja terveyspalvelut tulisi järjestää ja palveluverkkoa uudistaa, jotta muuttuviin pal-
velutarpeisiin voidaan vastata. SYKE tuotti hankkeessa kuntien sisälle alueellistetun väestöennusteen eri 
taajamiin ja haja-asutusalueelle Tilastokeskuksen kuntatason tiedoista. Laskelmaa on hyödynnetty myö-
hemmin monissa muissa tutkimushankkeissa. Tulosten mukaan sosiaali- ja terveyspalveluja on tarpeel-
lista tarkastella osana alue- ja yhdyskuntarakennetta. Keskukset, jotka palvelevat laajaa vaikutusaluetta, 
voivat olla luontevia sijaintipaikkoja paikallisille ja seudullisille palveluille. Nykyisin sosiaali- ja terve-
yspalvelut sijaitsevat kaupunkiseuduilla yleisimmin suuren kokonsa takia keskustan reunavyöhykkeellä. 
Tulevaisuudessa terveyspalveluiden keskittäminen, digitalisaatio ja hoitokäytäntöjen muutos avohoito-
painotteisemmaksi vähentävät todennäköisesti tarvittavan rakennuskannan määrää. Palvelujen keskittä-
minen pidentää sairaalamatkojen pituuksia. Matkaketjujen toimivuuden merkitys korostuu pitkillä mat-
koilla. Tuloksia voidaan hyödyntää sote-uudistukseen liittyvässä valmistelutyössä ja päätöksenteossa, 
erityisesti palveluratkaisujen tarkentamisessa ja eri toimipaikkojen tehtävien ja työnjaon määrittämises-
sä. Tuloksia on esitelty maakuntien sote-uudistuksen valmistelijoille. 

Smart Countryside -hankkeessa päätavoitteena oli selvittää, miten maaseudun palveluja voitaisiin 
kehittää ja monipuolistaa digitalisaatiota ja kokeiluja hyödyntämällä. SYKEn toteuttamassa hankeosuu-
dessa tavoitteena oli tarkastella maaseudun asumisen ja työssäkäynnin muutoksia, toteuttaa kysely 
asukkaiden palvelutarpeista ja selvittää palvelujen ja kuljetusten yhdistämismahdollisuuksia. SYKEn 
paikkatietopohjainen tarkastelu liikkumisvirroista toi esille varsinkin arkimatkojen kuljetuksien yhdis-
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tämismahdollisuudet. Monilla maaseutualueilla toimivimpia ovat pienen mittakaavan joustavat liikku-
misratkaisut, jotka perustuvat henkilöautokyytien jakamiseen ja pikkubussien käyttöön. Etelä-
Pohjanmaan, Pohjois-Karjalan ja Varsinais-Suomen alueella toteutetun asukaskyselyn vastauksista nou-
si esiin erilaisia palveluiden saavutettavuuteen liittyviä haasteita ja kehittämiskohteita, joiden pohjalta 
laadittiin ratkaisuehdotuksia. Esimerkiksi kuljetusten yhdistäminen voisi vähentää arjen liikkumistarpei-
ta ja helpottaa autottomien ja ikääntyneiden asiointia. Kylät voisivat toimia luontevina digitaalisten pal-
veluiden käyttöönoton ja järjestämisen tukikohtina. Laadittu selvitys palvelee maaseudun palveluihin ja 
digitalisaatioon liittyviä kokeiluja, uusien asiakaslähtöisten palveluratkaisujen kehittämistä sekä asumi-
sen ja yrittämisen tukemista maaseudulla. 

 

1.3.1.4 Ympäristösääntelyn järkeistäminen 

 

SYKE tutkii ennakkoluulottomasti keinoja keventää ja sujuvoittaa ympäristösääntelyä heikentämättä 
ympäristönsuojelun tasoa. SYKE pyrkii tuottamaan tietoa sääntelyn eri vaihtoehtojen keskinäisistä riip-
puvuuksista ja yhteisvaikutuksista eri toimijoiden kannalta. Tavoitteena on mm. selvittää, milloin voi-
daan siirtyä tapauskohtaisesta harkinnasta yleisten normien tai kieltojen käyttöön, tai milloin sääntelystä 
voitaisiin kokonaan luopua ja korvata se itsesääntelyllä. SYKEn tavoitteena on myös lisätä mm. lupa- ja 
YVA-prosessien automatisointia ja digitalisointia niiden sujuvoittamiseksi. 

SYKE toimii yhteistyössä tiedon hyödyntäjien, muiden tutkimuslaitosten ja yliopistojen kanssa. 
SYKE osallistuu julkiseen keskusteluun ympäristösääntelyn kehittämisestä ja tuo keskusteluun myös 
muiden tuottamaa tutkimustietoa. Yhtenä tavoitteena on varmistaa, että Suomessa on käytettävissä ajan-
tasainen tietämys myös muualla, erityisesti muissa EU-maissa, käytävästä keskustelusta. 

SYKE toiminta perustuu tutkimus- ja kehittämistyön lisäksi laajaan ympäristösääntelyn käytännön 
toimenpanoa koskevaan tietämykseen sekä kykyyn arvioida eri säädösvaihtoehtojen vaikutuksia ympä-
ristöpaineisiin ja ympäristönsuojelun tasoon. 

 

Vesistöjen säännöstelylupia uusittava ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi 

Suomen ilmaston ennakoidaan muuttuvan siten, että poikkeukselliset vesiolot, tulvat ja kuivat kaudet 
lisääntyvät, talvisin sataa enemmän, mutta usein vetenä, ja kevättulvat aikaistuvat. Ilmaston muuttuessa 
joudutaan arvioimaan, kuinka toimivia järvien nykyiset säännöstelyluvat ovat uudessa tilanteessa. Mo-
nissa nykyisissä lupaehdoissa on esimerkiksi kalenteriin perustuva määräys vedenpinnan alentamisesta 
ennen kevättulvaa. 

SYKE on tuottanut ELY-keskuksille asiantuntijapalveluja vesistöjen säännöstelylupien toimivuu-
den ja uudistamistarpeen arviointiin sekä uusien lupahakemusten valmisteluun. Säännöstelylupien toi-
mivuutta on arvioitu yhdeksällä vesistöalueella: Kokemäenjoki, Oulujoki, Pyhäjoki, Tengeliönjoki, 
Kemijoki, Lapuanjoki, Iisalmen reitti, Närpiönjoki ja Paatsjoen rajavesistö. Arviointiin ovat osallistu-
neet myös vesivoimayhtiöiden ja kuntien edustajat. 

Säännöstelylupien arviointi on johtamassa useiden järvien säännöstelylupien muutoksiin ja myös 
kokonaan uusien lupien hakemiseen. Ilmastonmuutokseen sopeutumisen ohella tavoitteena on muun 
muassa tulvariskien hallinnan, vesivoiman ja vesien virkistyskäytön tavoitteiden yhteensovittaminen 
sekä säännöstelyjen ekologisten haitallisten vaikutusten vähentäminen. 

 

Vesienhoitosuunnitelmat vaikuttavat viranomaispäätöksiin vaihtelevasti  
Vesienhoitosuunnitelmia laaditaan Suomessa EU:n vesipolitiikan puitedirektiivin (2000/60/EY) velvoit-
tamana. Keskeinen kysymys on, vaikuttavatko vesienhoitosuunnitelmat viranomaisten päätöksentekoon 
tavalla, joka edistää lainsäädännössä asetetun tavoitteen, vesien hyvän tilan, saavuttamista. 

Vesienhoitosuunnitelma ei sido viranomaisia lainsäädännön tavoin, joten sen vaikuttavuus viran-
omaispäätöksenteossa perustuu sisällöllisiin ominaisuuksiin. Vaikuttavuuden perusedellytyksiä ovat 
sisällön tarkkuus ja uskottavuus. Jussi Kauppilan väitöstutkimuksen mukaan etenkin pintavesien luokit-
telujärjestelmä ja vesimuodostumakohtaiset ympäristötavoitteet auttavat viranomaisia kohdentamaan 



Suomen ympäristökeskuksen raportteja 7/2017   19 

velvoitteita vesiä kuormittaville toimijoille. Lainsäädäntöön ja laajaan vesien seurantaan nojaava ekolo-
ginen luokittelujärjestelmä antaa suunnitelman ympäristötavoitteille painoarvoa. 

Vesienhoidon ensimmäiseen suunnitelmakauteen (2010–15) ajoittuvan tutkimuksen perusteella ve-
sienhoitosuunnitelmat ovat vaikuttaneet merkittävästi turvetuotantoa koskeviin lupapäätöksiin. Muiden 
vesiä kuormittavien toimintojen, kuten kaivostoiminnan ja kalankasvatuksen, lupiin suunnitelmilla on 
ollut vähemmän vaikutusta. 

Kuntien ympäristösuojelumääräyksiin vesienhoitosuunnitelmat eivät ole vaikuttaneet. Tähän on 
useita syitä. Ensinnäkään kunnalla ei ole pakkoa antaa ympäristönsuojelumääräyksiä, ainoastaan toimi-
valta siihen. Toiseksi vesienhoitosuunnitelmissa ja niiden toimeenpanossa ei ole panostettu ympäristön-
suojelumääräyksiin vesienhoidon ohjauskeinona. Kunnan ympäristönsuojelumääräysten käyttö voisi 
myös olla ongelma sääntelyn selkeyden ja ennakoitavuuden kannalta, sillä keskeisiä vesiä kuormittavia 
toimia säännellään jo valtakunnallisin normein. 
 

Välineitä merialuesuunnittelun avuksi 
Mereen ja sen luonnonvaroihin perustuvien elinkeinojen alueellinen yhteensovittaminen seudullisessa ja 
kunnallisessa kaavoituksessa on Suomessa uusi asia. Merialuesuunnittelua koskeva maankäyttö- ja ra-
kennuslain muutos tuli voimaan vuonna 2016. Suomen merialueelle tehdään kolme suunnitelmaa. Maa-
kuntien liitot laativat suunnitelmat maaliskuun 2021 loppuun mennessä. 

Merialuesuunnitelma on yleispiirteinen alueellinen suunnitelma, jolla sovitetaan yhteen eri ihmis-
toimintojen nykyisiä ja tulevia tarpeita. Tavoitteena on edistää etenkin taloudellisesti keskeisten sekto-
reiden – liikenteen, energiasektorin, kalastuksen, vesiviljelyn, matkailun ja virkistyskäytön – toiminta-
edellytyksiä sekä huolehtia ympäristön- ja luonnonsuojelun tarpeista. Suunnittelun tarkoituksena on 
samalla edistää meriympäristön hyvän tilan saavuttamista, jota varten Suomessa on tehty merenhoidon 
toimenpideohjelma. 

Uusien elinkeino- tai teollisuustoimintojen sijoittaminen merialueelle edellyttää hyvää ymmärrystä 
siitä, minkälaisen kuormituksen erilaiset toiminnot meriympäristölle aiheuttavat, ja tietoa meriluonnosta 
ja sen tilasta. Yhdistämällä tiedot ihmisen toiminnasta ja luonnosta merialueiden käyttöä voidaan suun-
nitella niin, että arvokkaimmat luontoarvot säilyvät. SYKEn roolina on tuottaa näitä suunnittelussa ja 
merialueiden käytössä tarvittavia tietoja maakuntien liitoille, lupaviranomaisille ja muille päätöksenteki-
jöille. Tietoa tarvitsevat myös kansalaiset, jotta he voivat halutessaan vaikuttaa päätöksentekoon. 

Suomen merialueilta koottu vedenalaisen luonnon monimuotoisuutta koskeva tieto on nyt yleisesti 
saatavilla ja käytettävissä. SYKEn koordinoimassa VELMU-hankkeessa rakennettiin karttapalvelu, joka 
kokoaa Suomen rannikon meriluonnon havainnot 12 vuoden ajalta. Tieto palvelun avaamisesta tavoitti 
laajan yleisön ja palvelun käyttäjämäärät olivat heti suuret.  

Eri toimintojen alueellista sijoittamista koskevaa päätöksentekoa varten SYKE tuottaa virtaus- ja 
vedenlaatumalleja, joita on tähän mennessä käytetty hyväksi esimerkiksi kansallisen vesiviljelystrategi-
an toteutuksessa Saaristomerellä ja Selkämerellä. Lisäksi SYKE edistää Itämeren resursseihin pohjautu-
vien elinkeinojen, tuotteiden ja palveluiden kehittämistä useissa erillishankkeissa (SmartSea, Alliance). 

 

Kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenteen tulevaisuutta arvioidaan 

Suomen kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenteen kehitystä on analysoitu laajasti SYKEn vetämässä Ur-
ban Zone 3 -hankkeessa. Hankkeessa laaditaan arvio yhdyskuntarakenteen tulevasta kehityksestä ja 
sovelletaan SYKEssä kehitettyä vyöhykemenetelmää erilaisissa käytännön suunnittelukohteissa. Pilotti-
kohteina on kymmenkunta suomalaista kaupunkia ja kaupunkiseutua. Ensimmäisenä valmistui Riihimä-
en kaupunkiseudun laatuanalyysi keväällä 2016. Hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä osallistuvien 
kaupunkien ja maakuntien liittojen kanssa. 

Yhdyskuntarakenteen kehitysarvion taustalla hyödynnetään laajasti paikkatietoja, kaupunkiseutujen 
omia suunnitelmia ja tietoa yhteiskunnan muutostekijöistä. Arvioinnissa yhdyskuntarakenteen eri ele-
mentit pisteytetään kaupunkiympäristölle luodun monipuolisuus- ja laatukriteeristön perusteella. Tule-
vaisuusarvion lisäksi ehdotetaan muutoksia ja toimenpiteitä, joilla yhdyskuntarakenteesta saisi toimi-
vamman. 
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Kierrätyksen lisääminen edellyttää vahvaa ohjausta 

EU:n jätedirektiivin ja Suomen jäteasetuksen mukaan yhdyskuntajätteen kierrätysaste tulisi lähivuosina 
nostaa 50 prosenttiin. Yhdyskuntajätteen kierrätysasteen nostaminen on myös yksi hallitusohjelman 
kärkihankkeista. SYKEn tekemän jätevirtamallinnuksen mukaan kierrätysasteen nostaminen tavoitteen 
mukaiseksi vaatii erittäin merkittäviä toimenpiteitä niin kotitalouksien kuin hallinto-, palvelu- ja elin-
keinotoiminnankin yhdyskuntajätteiden osalta. Tavoitteeseen pääsemiseksi kaikki erilliskerätty materi-
aali tulisi kierrättää. Kiinteistökohtainen biojätteen, kartongin, lasin ja metallin lajittelu tulisi ulottaa 
kaikkiin kerros-, rivi- ja paritaloihin ja muovin lajittelu kaikkiin kerrostaloihin.  

Yhdyskuntajätteen 50 prosentin kierrätystavoitteen saavuttaminen edellyttää samanaikaisesti usei-
den eri politiikkatoimien ja vahvojen uusien ohjauskeinojen käyttöä. Uusiksi ohjauskeinoiksi selvityk-
sessä ehdotetaan yhdyskuntajätteiden polton veroa, erilliskeräystä koskevien kunnallisten jätehuolto-
määräysten kiristämistä, painoperusteisen maksujärjestelmän käyttöönottoa jätehuollossa, kotitalouksien 
lajitteluneuvonnan tehostamista, kierrätettävien jätteiden erilliskeräyksen velvoiterajojen asettamista 
kaupalle ja palveluille sekä valtakunnallista jätehuollon neuvontaverkostoa. 

EU:n kiertotalouspaketin jätedirektiivin muutosehdotuksessa yhdyskuntajätteelle on esitet-
ty 65 prosentin kierrätysvelvoite vuoteen 2030. Selvityksen mukaan tähän ei riitä syntypaikka-
lajittelun tehostaminen, vaan lisäksi kaikesta jäljelle jäävästä sekajätteestä olisi eroteltava me-
kaanisesti muovi, metalli, kartonki ja pahvi. Lisäksi eroteltujen jakeiden tulee olla niin 
hyvälaatuisia, että ne kelpaavat kierrätykseen. 

 
Uusi menetelmä parantaa ympäristövaikutusten arviointia 
Hyvin toteutettu ympäristövaikutusten arviointi (YVA) säästää ympäristöä ja resursseja sekä sujuvoittaa 
hankkeen suunnittelua, lupaprosessia ja toteutusta. Ympäristövaikutusten arviointeihin kohdistuu suuria 
ja osin ristiriitaisia odotuksia, joihin voidaan nyt vastata paremmin. 

Ympäristövaikutusten arvioinnissa yksi suurimmista haasteista on vertailla ja suhteuttaa toisiinsa 
monia hyvin erityyppisiä luontoon ja sosiaaliseen ympäristöön kohdistuvia vaikutuksia ja tunnistaa, 
mitkä niistä ovat merkittäviä. SYKEn johtamassa kolmivuotisessa IMPERIA-hankkeessa kehitetty AR-
VI-menetelmä ja sitä tukeva työkalu ohjeistoineen tuovat parannuksen nykytilanteeseen. 

ARVI-menetelmä mahdollistaa sen, että eri vaikutuksia arvioivat asiantuntijat noudattavat yhden-
mukaisia periaatteita ja raportoivat arvioinnin päättelyketjut havainnollisesti. Menetelmä on jo käytössä 
suurimmissa konsulttitoimistoissa, ja sitä on sovellettu kahdeksassa laajassa YVA-hankkeessa, esimer-
kiksi Suomen ja Viron välisen maakaasuputken YVA:ssa vuonna 2015 ja Helsingin Energian biopoltto-
aineiden käytön lisäämisen YVA:ssa vuonna 2014. 

IMPERIA-hankkeessa havaittiin, että eräs tärkeimmistä hyvistä käytännöistä vuorovaikutuksen pa-
rantamiseksi on kutsua avainsidosryhmien edustajat yhteistyöryhmään, joka kokoontuu hankkeen aika-
na useita kertoja ja välittää paikallisia näkemyksiä arvioijille. Paikallistiedon hyödyntäminen jo varhai-
sessa vaiheessa auttaa olennaisten vaikutusten tunnistamisessa ja voi ohjata myös suunnittelua 
haitattomampiin vaihtoehtoihin. 

Hankkeessa kehitetyt menetelmät ovat herättäneet kiinnostusta myös ulkomailla mm. Ruotsissa ja 
Tanskassa. Soveltamistarve voi lähivuosina lisääntyä, sillä vuonna 2017 voimaan tulevien YVA-
direktiivin muutosten myötä myös yhteysviranomaisten tulee tehdä perusteltu päätelmä hankkeiden 
merkittävistä ympäristövaikutuksista. 

IMPERIA-hankkeen toteuttivat SYKEn johdolla Oulun yliopiston Thule-instituutti, Jyväskylän yli-
opisto, Ramboll Finland ja SITO Oy. 

 

Kuntien ympäristöluvanvaraiset toiminnat ja lupapäätökset kootaan 
SYKE kokoaa Kuntalupa-hankkeessa tiedot kuntien lupa- ja valvontatoimivaltaan kuuluvista toimin-
noista sekä niille myönnetyistä ympäristölupapäätöksistä. Lisäksi kerätään tiedot rekisteröidyistä toi-
minnoista. 

Tuloksia hyödynnetään tulevassa lainsäädäntötyössä muun muassa harkittaessa luvanvaraisuutta 
yleisesti sekä kevennettyjen menettelyjen kohdentamista. Päätöstiedostoja käytetään uuden ympäristön-



Suomen ympäristökeskuksen raportteja 7/2017   21 

suojelun tietojärjestelmän valmistelussa kuntien luvanvaraisten ja rekisteröityjen toimintojen perustie-
toina, mikä helpottaa kuntien ympäristönsuojeluviranomaisten työtä järjestelmän käyttöönottovaiheessa. 
Lisäksi ELY-keskukset, Kuntaliitto ja yksittäiset kunnat voivat hyödyntää tietoja toiminnassaan. 

 

1.3.1.5 Kokeilujen hyödyntäminen 

 

SYKE analysoi sitä, kuinka kokeiluja voidaan käyttää yhteiskuntien ekologisen, taloudellisen ja sosiaa-
lisen kestävyyden kehittämisessä. SYKE käynnistää myös itse kokeiluja yhteistyössä julkisten ja yksi-
tyisten toimijoiden kanssa hyödyntäen laajaa yhteistyöverkostoaan. SYKE panostaa kokeilujen yhteis-
kunnallisten roolien analysointiin sekä seuranta- ja arviointimenetelmien kehittämiseen ja valikoitujen 
kokeilujen käytännön toteuttamiseen. SYKE tutkii käynnissä olevia ja päättyneitä kokeiluja ja analysoi 
niin epäonnistuneiden kuin menestyneiden kokeilujen taustatekijöitä. 

SYKE hyödyntää olemassa olevia kokeilualustoja, kuten HINKU- ja FISU-verkostot, sekä luo ak-
tiivisesti alustoja ja mekanismeja oppimista ja hyvien käytäntöjen levittämistä varten. Kokeilut toteute-
taan tiiviissä yhteistyössä julkisten toimijoiden, yritysten ja yhteisöjen kanssa. 

SYKEn toiminta perustuu tutkimus- ja kehittämistyön lisäksi laajaan käytännön tietämykseen ko-
keilutoiminnasta sekä monipuoliseen yhteistyöverkostoon. 

 

HINKU- ja FISU-verkostot kirittävät kuntia ilmastotyössä 
SYKEn vetämä Kohti hiilineutraalia kuntaa -hanke (HINKU) käynnistyi vuonna 2008 viidessä kunnas-
sa, ja vuoden 2016 lopussa HINKU-kuntia oli jo 34. Vuonna 2016 hiilineutraaliutta tavoittelevien HIN-
KU-kuntien joukkoon liittyivät Hyvinkää, Loimaa, Muhos, Pori, Pyhäjärvi ja Tyrnävä. 

HINKU-kuntien tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 80 prosenttia vuoden 2007 tasos-
ta vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteeseen sitoutuneet kunnat muun muassa lisäävät uusiutuvan energian 
käyttöä ja parantavat energiatehokkuutta. Kunnat kannustavat myös paikallisia yrityksiä ja asukkaita 
ilmastotekoihin. 

Vuonna 2016 SYKE ja KL-Kuntahankinnat Oy järjestivät kunnille aurinkovoimaloiden yhteishan-
kinnan. Yhteishankinnan avulla halutaan luoda markkinoita uusiutuvalle energialle ja ilmastomyötäisille 
uusille teknologioille. Yhteishankintaan voivat osallistua kaikki kunnat ja kuntien omistamat organisaa-
tiot. Kunnat voivat tehdä aurinkovoimalahankinnan kertaostona tai kuukausiveloituksena. Puitesopi-
muksen kautta hankinta on helppo toteuttaa. Lisäksi kuukausiveloitusmalli tarjoaa kunnille mahdolli-
suuden tehdä hankinta ilman investointibudjettia ja käyttömenojen osalta kustannusneutraalisti. 

KL-Kuntahankinnat Oy kilpailuttaman puitesopimuksen sähköverkkoon kytkettävistä aurinkosäh-
kövoimaloista voitti GreenEnergy Finland Oy (GEF). Heti alkuvaiheessa yhteishankintaan lähti mukaan 
36 kuntaa ja kuntatoimijaa, ja tilaus kattoi 82 aurinkovoimalaa, joiden yhteenlaskettu teho on 1,2 MWp. 
Uudet organisaatiot voivat liittyä mukaan milloin tahansa nelivuotisen puitesopimuskauden aikana. 

HINKU-verkoston työhön liittyy Pohjois-Karjalan maakunnassa toteutettava hanke Kohti vähähiili-
siä kyliä, jota hallinnoi Maaseudun sivistysliitto. Vuonna 2016 siinä kartoitettiin ja edistettiin maaseu-
dun hiiliviisaita kokeiluja kyläsuunnittelun avulla. 

Vuoden 2016 aikana HINKU noteerattiin myös Suomen ulkopuolella. Euroopan ympäristövirasto 
nosti raportissaan HINKUn yhdeksän parhaan esimerkin joukkoon Euroopassa. HINKU valittiin Energy 
Globe -palkinnon voittajaksi Suomessa.  

SYKE on mukana myös kuntien Fisu-verkoston toiminnassa. Fisu-verkoston (Finnish Sustainable 
Communities) kunnat tavoittelevat hiilineutraalisuutta, jätteettömyyttä ja globaalisti kestävää kulutusta 
vuoteen 2050 mennessä. Verkostoon kuuluvat kunnat rakentavat yritysten ja muiden paikallisten toimi-
joiden kanssa yhteisen vision ja tiekartan tavoitteiden saavuttamiseksi. Pyrkimyksenä on vahvistaa kun-
ta- ja aluetaloutta, luoda työpaikkoja ja edistää kestävää hyvinvointia. 

Fisuun kuuluu tällä hetkellä kahdeksan kuntaa: Forssa, Ii, Jyväskylä, Kuopio, Lahti, Lappeenranta, 
Turku ja Vaasa. Verkoston koordinaattoreina toimivat SYKE ja Motiva, jotka yhdessä muodostavat 
Fisu-kuntia tukevan palvelukeskuksen. Se kanavoi ajankohtaista tietoa ja asiantuntija-apua kunnille ja 
muille sidosryhmille. Verkoston toimintaa ohjaa neuvottelukunta, jossa ovat edustettuina Sitra, Motiva, 
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SYKE, Tekes, Kuntaliitto, ympäristöministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, liikenne- ja viestintäminis-
teriö, maa- ja metsätalousministeriö sekä verkostokuntien edustajat. Fisu-brändin omistaa Suomen itse-
näisyyden juhlarahasto Sitra. 

 

Kipsin tehoa fosforipäästöjen vähentäjänä kokeillaan 
Vuonna 2016 Liedossa aloitettiin poikkeuksellisen laaja maatalouden ravinnekuormituksen vähentämi-
seen tähtäävä pilotti, kun Helsingin yliopiston vetämässä SAVE-hankkeessa levitettiin kipsiä yli 1 500 
peltohehtaarille. Tarkoitus on selvittää, voidaanko kipsiä levittämällä vähentää pelloilta huuhtoutuvaa 
fosforikuormitusta. 

Kipsi levitettiin elo–lokakuussa Liedon Savijoen pelloille, mikä merkitsi 144 rekkakuljetusta Yaran 
Siilinjärven kaivokselta Lietoon. Valmistelut vaativat muun muassa lukuisia viljelijäkontakteja sekä 
rahdin, urakoitsijoiden ja viljelijöiden yhteistyön tarkkaa aikatauluttamista. Viljelijöiltä on saatu hank-
keesta myönteistä palautetta. 

SYKEn tehtävänä hankkeessa on kipsin vesistövaikutusten arviointi. Siinä hyödynnetään muun 
muassa jatkuvatoimisia sensoreita ja valuma-alueanalyysejä. Tähän mennessä saatujen tulosten perus-
teella kipsi toimii toivotulla tavalla: sekä maa-ainekseen sitoutuneen että liuenneessa muodossa olevan 
fosforin kuormitus on pienentynyt. 

Hanke jatkuu vuoteen 2018 asti. Päästöjen seurannan lisäksi tarkoitus on selvittää, voiko kipsistä 
olla haittaa jokiluonnolle ja miten kipsi vaikuttaa maaperään ja satoon. Lopullisena tavoitteena on laatia 
suunnitelma kipsin laajamittaiselle käytölle Suomenlahden ja Saaristomeren valuma-alueille. Hanketta 
rahoittavat ympäristöministeriön ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamis-
ta koskeva ohjelma sekä Central Baltic Interreg -ohjelma, ja se kuuluu hallituksen kärkihankkeisiin. 

 

Maatalousyrittäjille tietoa viljelytoimenpiteiden vaikutuksista ravinnekuormitukseen 
SYKE on mukana tuottamassa maatalousyrittäjille tietoa viljelytoimenpiteiden vaikutuksista ravinne-
kuormitukseen.  

Yhdessä muun muassa maatalousalan toimijoiden kanssa toteutettavissa LOHKO- ja Ravinnerenki-
hankkeissa SYKEn malleilla tuotetaan suoraan viljelijöille tietoa siitä, miten eri viljelytoimenpiteet vai-
kuttavat ravinteiden huuhtoutumiseen heidän peltolohkoiltaan. Viljelijä voi käyttää tietoa hyväkseen 
viljelysuunnittelussa ja valita kustannuksiltaan samantasoisista viljelytoimenpiteistä ne, joiden ravinne-
kuormitusriski on pienin. Näin viljelijä voi vähentää ravinnekuormitusta vapaaehtoisesti. Lisäksi LOH-
KO-hankkeessa kokeillaan, voidaanko ravinnekuormitusta vähentää peltojen rakennekalkituksen avulla. 

 

Vesistökunnostusverkosto – viranomaistoiminnasta kansalaisten aktivoimiseen 
Valtakunnallinen vesistökunnostusverkosto on vuonna 2013 perustettu yhteydenpitofoorumi, joka ko-
koaa yhteen laaja-alaisen joukon vesistökunnostuksista kiinnostuneita ihmisiä mm. vapaaehtoisista ve-
sienhoidon organisaatioista, kunnista, oppi- ja tutkimuslaitoksista, hallinnosta, neuvontaorganisaatioista, 
yrityksistä ja yhdistyksistä. Se kokoaa vesistökunnostukseen liittyvää osaamista, edistää uusien kump-
panuuksien solmimista ja tarjoaa tukea alueellisille toimijoille ja verkostoille. Verkosto on osa ympäris-
töministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön yhteistyössä laatiman vesien kunnostusstrategian toi-
meenpanoa. 

Vesien- ja merenhoitoa sekä kestävää kalataloutta edistävien toimien toteuttamisen painopiste on 
viime vuosina siirtynyt viranomaisilta yhä enemmän kansalaisjärjestöille ja yrityksille. Tämä toiminta-
kulttuurin muutos ja vapaaehtoisten organisaatioiden vastuun lisääntyminen ovat luoneet tilanteen, jossa 
verkoston tarjoamille palveluille on hyvin suuri kysyntä. 

Vesistökunnostusverkoston toimintaa koordinoi SYKE ympäristö- ja maa- ja metsätalousministeri-
ön rahoituksella. Verkoston toimintaa ohjaa myös laajapohjainen suunnitteluryhmä, jossa on edustettuna 
aktiivisia vesistökunnostajia eri puolilta Suomea. Verkosto järjestää vuosittain tapahtumia, koulutuksia 
ja kampanjoita sekä tuottaa ja kokoaa vesistökunnostukseen liittyvää materiaalia www-sivuille. 

Vuonna 2013 perustetun verkoston jäsenmäärä on kasvanut tasaisesti, aktiivijäseniä on useita satoja 
ja verkoston tapahtumat ovat erittäin suosittuja. Tapahtumien saama palaute on ollut erittäin positiivista 
ja palautteiden perusteella verkostolle on erittäin suuri tarve. Verkosto tavoittaa myös suuren joukon 



Suomen ympäristökeskuksen raportteja 7/2017   23 

ihmisiä eri viestintäkanavien kautta. Sen verkkosivuilla on tuhansia kävijöitä kuukaudessa. Verkosto on 
aktiivinen sosiaalisessa mediassa ja parhaimmillaan sen Facebook-päivitykset ovat tavoittaneet yli 2 000 
ihmistä. 

Verkoston jäsenet kokevat tärkeäksi paitsi ajantasaisen ja luotettavan tiedon saamisen myös mah-
dollisuuden saada vertaistukea ja jakaa kokemuksia toisten, saman asian parissa toimivien ihmisten 
kanssa. 

 

Biodiversiteettikoulutusta yrityksille 
Yritysvastuuverkosto FIBS ry on kolmena peräkkäisenä vuotena järjestänyt yrityksille tarkoitetun Bu-
siness & Biodiversity Master Class -koulutuksen, jonka SYKE on suunnitellut ja toteuttanut. 

Koulutus ja sen kautta syntynyt yritysyhteistyö ovat luoneet pohjaa hankkeille, joissa tavoitellaan 
uusia keinoja ennaltaehkäistä ja/tai kompensoida yritystoiminnan maan- ja merenkäytön aiheuttamia 
erilaisia haitallisia ympäristövaikutuksia. Yhteistyöhön liittyvä toiminta on nojautunut osin kiertotalou-
den periaatteisiin. 

Koulutus on saanut erinomaiset arviot kurssilaisilta ja yhteistyökumppaneiltaan. Koulutuksen käy-
neet yritykset ovat hyödyntäneet koulutusta monella tapaa yritysvastuullisuustyössään. Esimerkiksi 
heinäkuussa 2016 YK:n päämajassa New Yorkissa järjestetyssä kestävän kehityksen foorumissa koulu-
tuksen ensimmäisen vuosikurssin oppilas Rudus esitteli kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumustaan ja 
kertoi siihen liittyen Lumo-hankkeistaan. Samassa tilaisuudessa myös koulutukseen osallistunut S-
ryhmä esitteli ympäristövastuullisuuttaan. 

 

1.3.2 Toiminnan muu vaikuttavuus 

 

1.3.2.1 Yhteistyö tutkimuslaitosten, korkeakoulujen ja elinkeinoelämän kanssa 

 

SYKEn tavoitteena on syventää yhteistyötä korkeakoulujen, muiden tutkimuslaitosten ja yritysten kans-
sa LYNET-yhteenliittymää ja muita kansallisia ja kansainvälisiä verkostoja ja yhteistyösopimuksia 
hyödyntäen. Yhteistyön tiivistämisellä tavoitellaan alueellisten, fokusoitujen osaamiskeskittymien vah-
vistamista strategisesti tärkeillä tutkimusaloilla, infrastruktuurien yhteiskäyttöä, kansainvälisen kilpailu-
kyvyn kasvua sekä tutkimustulosten ja osaamisen vahvempaa vaikuttavuutta ja kaupallistamista. 

SYKEn kotimainen yhteistyö yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa on laajaa, mikä näkyy mm. 
yhteisinä T&K-hankkeina ja yhteisjulkaisuina. Esimerkiksi vuonna 2016 vertaisarvioiduista tieteellisistä 
artikkeleista 79 % oli kirjoitettu SYKEn ja yliopistojen tutkijoiden yhteistyönä. 

SYKE toimi vuonna 2016 aktiivisesti LYNET-yhteenliittymässä. Vuoden aikana mm. päivitettiin 
LYNETin strategia, laadittiin yhteinen kannanotto koskien korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteis-
työn tiivistämisen painopisteitä sekä järjestettiin tutkimuspäivä, jossa keskityttiin kiertotalouteen, ilmas-
tonmuutokseen sopeutumiseen, luonnonriskien hallintaan sekä kaupunkien viihtyisyyden ja väestön 
hyvinvoinniin parantamiseen liittyviin luontopohjaisia ratkaisuihin (Nature-based solutions). Käynnissä 
on monia merkittäviä tutkimushankkeita, joihin osallistuu useita LYNET-laitoksia. SOTERKO-
yhteistyössä SYKE osallistui Ilmastonmuutoksen terveys- ja hyvinvointivaikutukset, Nanohiukkaset ja 
terveys sekä Riskienhallinnalla terveyttä ja hyvinvointia -tutkimusohjelmiin. Vuoden aikana valmistel-
tiin myös LYNETin, SOTERKOn ja tutkimuslaitosten johtajien neuvoston (TUNE) toimintojen yhdis-
tämistä. 

Elinkeinoelämän ja SYKEn yhteistyö tapahtuu pääosin yhteisissä T&K-hankkeissa ja kokeiluissa. 
SYKE on mukana osakkaana CLIC Innovation Oy:ssä, jonka tavoitteena on luoda biotalouden, energia-
alan ja puhtaan teknologian liiketoimintaa uudistavia ratkaisuja. Vuonna 2014 käynnistynyt Materiaali-
en arvovirrat (ARVI) -ohjelma päättyi vuonna 2016. Ohjelmaan osallistui 22 yritystä ja 10 tutkimuslai-
tosta. Ohjelman kokonaisbudjetti oli noin 10 miljoonaa euroa, josta yritykset rahoittivat 35 prosenttia, 
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julkiset tutkimuslaitokset 15 prosenttia ja Tekes 50 prosenttia. SYKE osallistui useisiin ohjelman osa-
hankkeisiin. Myös vuonna 2016 käynnistyneessä EU-rahoitteisessa CIRCWASTE-ohjelmassa on mu-
kana useita jätehuolto- ja kierrätysalan yrityksiä. Ohjelma jatkuu vuoteen 2022 saakka. SYKE toimii 
ohjelman koordinaattorina. 

 

1.3.2.2 Tietovarannot ja tutkimusinfrastruktuuri  

 

Suomen ympäristökeskus vastaa useiden kansallisten tutkimusinfrastruktuureiden ylläpidosta ja kehit-
tämisestä. Keskeisessä asemassa ovat erityisesti ympäristötietovarannot ja niitä tukevat toiminnot, Suo-
men merentutkimuksen infrastruktuuri FINMARI sekä SYKEn laboratoriotoiminnan vertailu- ja kemian 
mittanormaalilaboratorio-toiminnot. SYKE uudistaa tietovarantojaan ja muuta tutkimusinfrastruktuuria 
kustannustehokkaammaksi vuosina 2016–19. Uudistuksissa otetaan huomioon kansallisen tutkimusinf-
rastruktuuristrategian linjaukset. 

SYKE on avannut tietovarantonsa julkiseen käyttöön ensimmäisenä tutkimuslaitoksena Suomessa. 
SYKE julkisti vuonna 2016 Avoin Tieto -palvelun, joka helpottaa ympäristötiedon saamista käyttöön 
aiempaa sujuvammin. Samalla otettiin käyttöön avoimen tiedon käyttölupamenettely, mikä osaltaan 
tukee datan hyödyntämistä. Vuoden 2016 aikana otettiin käyttöön tutkimustiedon kuvaamisen ja tallen-
nusalustan ensimmäinen versio. Kyseinen metatietopalvelu vastaa esimerkiksi Suomen Akatemian vaa-
timuksia ja mahdollistaa myös oman tutkimusaineiston jakamisen. Inspire-direktiivin edellyttämien 
rajapintojen käyttö lisääntyi edelleen vuoden 2016 aikana. 

Ympäristöministeriön johdolla laadittiin vuonna 2016 selvitys keskeisten ympäristötietojärjestelmi-
en tilasta ja kehittämistarpeista. SYKE osallistui selvityksen laatimiseen. Jatkotoimet ajoittuvat vuodelle 
2017. Avoin tieto -palvelun käyttöönotto edistää osaltaan olemassa olevan tiedon saamista aiempaa te-
hokkaammin käyttöön. 

Merentutkimuksen infrastruktuurin (FINMARI) kehittämiseen saatiin merkittävä panostus Suomen 
Akatemian FIRI2016-ohjelmasta. Vuosina 2017–18 tullaan mm. laajentamaan älypoijujen mittausver-
kostoa ja Utön mittausaseman laitteistoon lisätään reaaliaikaisen mittaamisen mahdollistavaa laitteistoa. 
SYKE osallistuu myös kahden muun Suomen Akatemian FIRI2016-rahoitusta saaneen tutkimusinfra-
struktuurin – avoimen paikkatiedon tutkimusinfrastruktuuri (oGIIR) ja ilmakehä- ja ympäristötutkimuk-
sen tutkimusinfrastruktuuri (INAR RI) – kehittämiseen. Yhteistyöverkostojen ja -hankkeiden tavoittee-
na on varmistaa infrastruktuurien tehokas hyödyntäminen ja niiden kehittäminen vastaamaan 
tulevaisuuden vaatimuksia. 

SYKEn vertailulaboratoriotoiminnan roolia ympäristötiedon laadun varmentamisessa on selkeytetty 
vuoden 2016 aikana. Akkreditoitua menetelmävalikoimaa supistettiin vuoden 2016 aikana vastaamaan 
kysyntää ja vertailulaboratoriotoiminnan tarpeita. Samalla laboratoriotoimintaa on suunnattu uudelleen 
vastaamaan erityisesti kemian metrologian ja kiertotalouden tutkimuksen tarpeita. 
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1.4 Toiminnallinen tehokkuus 

 

1.4.1 Yleiset toiminnalliset tulostavoitteet 
 

Suomen ympäristökeskuksen toiminnan yleisiä toiminnallisia tulostavoitteita uudistettiin osana ympä-
ristöministeriön hallinnonalan tulosohjausuudistusta (Tehokas tulosohjaus -hanke) vuonna 2014. Sa-
massa yhteydessä päivitettiin myös toiminnan mittareita. 

 

1.4.2 Toiminnan tuottavuus 
 

Pääosa Suomen ympäristökeskuksen toiminnan tuotoksista on aineetonta, minkä vuoksi tuotosten te-
hokkuuden, taloudellisuuden tai tuottavuuden todentaminen on vaikeaa. Tunnuslukujen avulla on tar-
kasteltu erityisesti tiedon jakamisen tehokkuutta julkaisujen suhteellisen määrän avulla ja toiminnan 
kustannusvastaavuutta.  

Ammatillisten ja tieteellisten julkaisujen määrän lisäämiseen on kiinnitetty huomiota jo usean vuo-
den ajan. Päämääränä on ollut tehostaa tutkimus- ja kehityshankkeissa ja asiantuntijatehtävissä kerty-
neen tietämyksen jakamista ja käyttöä julkisessa ja yksityisessä päätöksenteossa. 

Julkaisutoiminnan tavoitteet saavutettiin pääosin vuonna 2016. Vertaisarvioitujen tieteellisten ar-
tikkelien määrä oli samalla tasolla kun 2015, mutta koska T&K-henkilötyövuosien määrä kasvoi, tie-
teellisten artikkelien suhteellinen määrä jäi hieman alle tavoitteen ja laski vuodesta 2015 lievästi. Tästä 
lievästä laskusta huolimatta 0,98 vertaisarvioitua tieteellistä artikkelia T&K-henkilötyövuotta kohden on 
yksi SYKEn historian parhaista tuloksista. Ammatillisten artikkelien vuosittaiset julkaisumäärät vaihte-
levat paljon riippuen siitä, julkaistaanko vuoden aikana kokoomateoksia, joissa on kymmenien sykeläis-
ten kirjoittamia lukuja. Koska tällaisia teoksia julkaistiin vuonna 2015 runsaasti, vuoden 2016 ammatil-
listen artikkelien lukumäärä pieneni edelliseen vuoteen verrattuna. Myös ammatillisten artikkelien 
suhteellinen määrä pieneni edelliseen vuoteen verrattuna.  
 
Tuottavuus  
Mittari Toteutuma 

2014 
Toteutuma 

2015 
Tavoite 

2016 
Toteutuma 

2016 
Huomautukset 

Ammatillisten artikkeleiden määrä/ 
henkilötyövuosi 

0,21 0,40 0,25 0,25  

Vertaisarvioitujen tieteellisten artik-
kelien määrä/ t&k-henkilötyövuosi 

0,99 1,09 1,10 0,98  

Julkaisujen määrä/ henkilötyövuosi 0,92 1,24 1,10 1,11  
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1.4.3 Toiminnan taloudellisuus 

 

1.4.3.1 Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus  

 

Julkisoikeudellisen maksullisen toiminnan tuottojen osuus SYKEn koko toiminnan rahoituksesta on 
vähäinen (0,7 %). Pääosa tuotoista kertyy kansainvälisiin jätesiirtoihin liittyvistä maksuista. Niitä alen-
nettiin vuodelle 2016, mikä vaikutti osaltaan siihen, että julkisoikeudellisen toiminnan kustannusvastaa-
vuus jäi hieman alle tavoitellun tason.  

Liiketaloudellisen toiminnan merkitys SYKEn tulokseen on hieman suurempi kuin julkisoikeudelli-
sen maksullisen toiminnan. Liiketaloudellisen toiminnan tuotot vastasivat noin kuutta prosenttia toimin-
nan rahoituksesta vuonna 2016. Kustannusvastaavuus nousi hieman edellisen vuoden tasosta. 

Maksuperustelain mukaisen maksullisen toiminnan tuotot olivat yhteensä 3,5 miljoonaa euroa, josta 
liiketaloudellisten suoritteiden osuus oli 90 % ja julkisoikeudellisten suoritteiden osuus 10 %. 

Pääosa julkisoikeudellisen toiminnan tuotoista, 85 %, kertyi jätteiden kansainvälisiin siirtoihin liit-
tyvistä suoritteista. Jätesiirtoihin liittyvä maksuja alennettiin vuodelle 2016. Eläinten ja kasvien taikka 
niiden osien kansainväliseen kauppaan liittyvien suoritteiden (CITES) osuus oli 11 % tuotoista, vapaa-
ehtoisesta osallistumisesta ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään (EMAS) annetun lain 
mukaisten suoritteiden osuus 1 % ja kemikaalilain mukaisten suoritteiden osuus 3 % kokonaistuotoista. 

SYKEn maksuasetus uusittiin 2016. Uuden maksuasetuksen mukaan SYKE perii omakustannusar-
voa alemman maksun vapaaehtoisesta osallistumisesta ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjes-
telmään (EMAS). Myös jätesiirtoihin liittyvät suoritteet sekä CITES-suoritteet olivat vuonna 2016 ali-
katteellisia, minkä vuoksi kustannusvastaavuus jäi kokonaisuutena tavoitteesta. 

Maksullisen, liiketaloudellisesti hinnoitellun toiminnan tuotot ja kokonaiskustannukset laskivat 
edellisestä vuodesta lievästi. Toiminta oli kokonaisuutena kannattavaa. 

 
 

Kannattavuus ja kustannusvastaavuus 
Mittari Toteutuma 

2014 
Toteutuma 

2015 
Tavoite 

2016 
Toteutuma 

2016 
Huomautukset 

Julkisoikeudellisen maksullisen toi-
minnan kustannusvastaavuus (%) 

103 99 100 96 Julkisoikeudellisten 
suoritteiden tuotot 
vuonna 2016:  
0,4 milj. euroa 

Liiketaloudellisen toiminnan kustan-
nusvastaavuus (%) 

105 103 100 105 Liiketaloudellisen 
toiminnan tuotot 
2016: 
3,1 milj. euroa 
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Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, julkisoikeudelliset suoritteet, 1000 euroa  
 Toteutuma 

2014 
Toteutuma 

2015 
Tavoite  

2016 
Toteutuma 

2016 

TUOTOT     
Maksullisen toiminnan tuotot     
– myyntituotot 406 431  362 
– muut tuotot 0 0  0 
Tuotot yhteensä 406 431  362 
KUSTANNUKSET     
Maksullisen toiminnan erilliskustannukset     
– aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0  0 
– henkilöstökustannukset 249 256  231 
– vuokrat 0 0  0 
– palvelujen ostot 0 0  6 
– muut erilliskustannukset 0 0  2 
Erilliskustannukset yhteensä 249 256  239 
Maksullisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista     
– tukitoimintojen kustannukset 72 87  62 
– poistot 21 8  7 
– korot 0 1  0 
– muut yhteiskustannukset 52 80  70 
Osuus yhteiskustannuksista yht. 144 177  138 
KOKONAISKUSTANNUKSET YHT. 393 434  377 
KUSTANNUSVASTAAVUUS     
Tuotot–kustannukset 12 -3  -15 
Kustannusvastaavuus % 103 99 100 96 
 
 
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, liiketaloudelliset suoritteet, 1000 euroa 
 Toteutuma 

2014 
Toteutuma 

2015 
Tavoite   

2016 
Toteutuma 

2016 
TUOTOT     
Maksullisen toiminnan tuotot     
– myyntituotot 3 196 3 041  2 995 
– muut tuotot 42 12  16 
Tuotot yhteensä 3 237 3 053  3 011 
KUSTANNUKSET     
Maksullisen toiminnan erilliskustannukset     
– aineet, tarvikkeet ja tavarat 60 450  63 
– henkilöstökustannukset 1 165 1 284  1 288 
– vuokrat 5 4  0 
– palvelujen ostot  544  410   394 
– muut erilliskustannukset 417 341  313 
Erilliskustannukset yhteensä 2 191  2 085   2 086  
Maksullisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista     
– tukitoimintojen kustannukset 448 440  343 
– poistot 128 42  36 
– korot 0 5  1 
– muut yhteiskustannukset 321 401  389 
Osuus yhteiskustannuksista yht. 897 889  770 
KOKONAISKUSTANNUKSET YHT. 3 088 2 973  2 856 
KUSTANNUSVASTAAVUUS     
Tuotot–kustannukset 149 80  184 
Kustannusvastaavuus % 105 103 100 105 
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1.4.3.2 Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus 

 

SYKE laskutti vuonna 2016 yhteisrahoitteisen toiminnan tuottoja yhteensä 17,6 milj. euroa. Yhteisra-
hoitteisen toiminnan omarahoitusosuus pieneni 2016 merkittävästi. SYKEn menestyminen rahoitusha-
uissa, joissa edellytetään aiempaa vähemmän omarahoitusta, on alentanut keskimääräistä omarahoi-
tusosuutta. Myös yhteiskustannusten osuus kokonaiskustannuksista pieneni 2016 aiempiin vuosiin 
verrattuna. 

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman ulkopuolelle on jätetty tuotoista 0,5 
milj. euroa tuottojen ja kustannusten puutteellisen kohdentamisen takia. Vuonna 2015 vastaava laskel-
man ulkopuolelle jäänyt tuottosumma oli 3,2 milj. euroa. Laskelman ero laskutettuun summaan nähden 
johtuu pääosin Kieku-talouden-hallintajärjestelmän käyttöönoton yhteydessä 2015 tehdystä projektiseu-
rannan uudistuksesta. Muutoksen takia vuoden 2016 tunnusluvut eivät ole suoraan verrannollisia aiem-
pien vuosien tunnuslukujen kanssa. Projektiseurannan kehitystyö jatkuu vielä 2017.   

 

 
Yhteisrahoitteisen toiminnan laskelma omarahoitusosuudesta, 1000 euroa  
 Toteutuma 

2014 
Toteutuma 

2015 
Tavoite   

2016 
Toteutuma 

2016 

TUOTOT     
Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot     
– muilta valtion virastoilta saatu rahoitus 12 836 9 305 

 
 11 344 

 – EU:lta saatu rahoitus 4 047 2 122  3 254 
 – muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus 2 315 1 808  2 551 

– yhteisrahoitteisen toiminnan muut tuotot 0 0   2 
Tuotot yhteensä 19 199 13 235  17 151 
KUSTANNUKSET     
Yhteisrahoitteisen toiminnan erilliskustannukset     
– aineet tarvikkeet ja tavarat 212   170    299 
– henkilöstökustannukset 16 974 11 900  13 608 
– vuokrat 62 47  29 
– palvelujen ostot 2 368 1 378   1 924 
– muut erilliskustannukset 1 935 2 043  1 636 
Erilliskustannukset yhteensä  21 550 15 538  17 495 
Yhteisrahoitteisen toiminnan yhteiskustannusosuus     
– tukitoimintojen kustannukset 6 432 4 082  3 628 
– poistot 1 841 393  385 
– korot 0 48  11 
– muut yhteiskustannukset 4 615 3 713  4 108 
Osuus yhteiskustannuksista yhteensä 12 889 8 235  8 131 
KOKONAISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ 34 439 23 773  25 626 
OMARAHOITUSOSUUS     
Tuotot–kustannukset -15 240 -10 538  -8 475 
Omarahoitusosuus % 44 44 47 33 
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1.4.4 Työajan ja toiminnan kustannusten jakautuminen  

 
Suomen ympäristökeskuksessa siirryttiin käyttämään valtionhallinnon yhteistä talous- ja henkilöstöhal-
linnon KIEKU-järjestelmäkokonaisuutta lokakuussa 2015. Samaan aikaan otettiin käyttöön uusi työ-
aikojen kirjausjärjestelmä. Taloushallinnossa otettiin jo vuoden 2015 alussa käyttöön KIEKU-mallin 
mukaiset toiminnot. Tämän vuoksi vuosien 2015–16 tietojen pohjana on sama toimintojaottelu. 

SYKEn toiminnan työajan ja kustannusten jakautuminen on kuvattu oheisissa taulukoissa päätoi-
minnoittain sekä toiminnan temaattisen jaon mukaisesti. Vuoden 2014 osalta vertailu on toteutettu yh-
distämällä vuonna 2014 käytetyn tilikartan luokitus KIEKUn mukaiseen toimintojen luokitteluun. Työ-
ajan ja kustannusten kirjaus-käytäntöjen muutokset aiheuttavat eroja yksittäisten toimintojen 
tunnuslukuihin, kun verrataan vuosien 2015 ja 2016 toteutumia vuoden 2014 toteutumiin. 

SYKEn toiminta on kokonaisuutena supistunut vuosina 2014–16 selvästi. Työajan ja toiminnan 
kustannusten jakautumisessa eri toimintoihin on tapahtunut pieniä muutoksia. T&K-toiminnan suhteel-
linen osuus on noussut selvästi vuoteen 2015 ja lievästi vuoteen 2014 verrattuna. Vastaavasti tukitoi-
mintojen ja asiantuntijatuen suhteelliset osuudet ovat lievästi pienentyneet. Osa muutoksista johtuu erik-
seen myönnetyn T&K-rahoituksen suhteellisen osuuden lisääntymisestä ja asiantuntijatyön 
suuntaamisesta vahvemmin selvityksiin ja kehittämishankkeisiin. Asiantuntijatuen osalta muutos johtuu 
osin myös siitä, että vapautuneisiin tehtäviin on palkattu uusia henkilöitä vain harvoin. Osin muutokset 
liittyvät myös järjestelmän vaihtumisen myötä tapahtuneisiin työaikojen kirjaamistavan muutoksiin. 
Tukitoimintojen osalta muutos johtuu pääosin hallinnollisen työn määrän vähenemisestä.  

Toiminnan kustannusten temaattiset muutokset vuosina 2014–16 johtuvat osin TULA-linjausten 
mukaisista muutoksista perusrahoituksen kohdentamisessa ja ulkoisen rahoituksen muutoksista. Perus-
rahoitusta on supistettu suhteellisesti eniten Itämeri, vesistöt ja vesivarat sekä Ekosysteemipalvelut ja 
luonnon monimuotoisuus -teemojen osalta. T&K-toiminnan suhteellinen osuus on kasvanut, koska ky-
seiseen toimintaan on saatu ulkoista rahoitusta mm. valtioneuvoston kanslian TEAS-hakujen sekä Stra-
tegisen tutkimuksen neuvoston rahoitushakujen kautta. Vuonna 2015 käynnistyneen Envibase-hankkeen 
rahoitus lisää osaltaan T&K-toiminnan suhteellista osuutta. ELY-keskuksille tuotettujen analyysipalve-
luiden lopettaminen näkyy laboratoriotoiminnan kustannusten pienenemisenä vuonna 2016. 

 
 

Työajan jakautuminen toiminnoittain vuosina 2014–2016, htv ja % 
Toiminto 2014 2015 2016 

htv % htv % htv % 

YDINTOIMINNOT 497 78 % 460 78 % 448 81 % 
Tutkimus ja kehittäminen yhteensä 279 44 % 234 40 % 256 46 % 
YM:n hallinnonalan tutkimus ja kehittäminen  197 31 % 150 26 % 226 41 % 
MMM:n hallinnonalan tutkimus ja kehittäminen 177 28 % 133 23 % 30 5 % 
Asiantuntijatuki 155 24 % 160 27 % 140 25 % 
Viranomaistoiminta 11 2 % 17 3 % 14 3 % 
Ympäristötiedon tuottaminen 53 8 % 49 8 % 40 7 % 
TUKITOIMINNOT 137 22 % 126 22 % 108 19 % 
YHTEENSÄ 635 100 % 586 100 % 556 100 % 
* Viranomaistoiminnan kustannuksiin ja kokonaiskustannuksiin ei ole laskettu mukaan alusten öljy- ja kemikaalivahinkojen torjunnan kustan-
nuksia (ympäristövahinkojen torjunta). 
**Toiminnan kustannuksia tarkasteltaessa kaikille yhteiset menot (esim. vuokrat) on kohdistettu työaikojen suhteessa sekä ydin- että tukitoi-
minnoille. 
1) Ympäristöhallinnon yhteisiin ydintoiminnan edellyttämiin ICT-palveluihin varattiin vuonna 2016 yhteensä 2,1 miljoonaa euroa.  
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Toiminnan kustannusten jakautuminen vuosina 2014–2016, milj. euroa ja % 
Toiminto* 2014 2015 2016 

milj. e % milj. e  % milj. e % 

TOIMINNALLINEN RAHOITUS       
   YDINTOIMINNOT 49,2 82 46,7 81 45,6 83 
   Tutkimus ja kehittäminen yhteensä 24,9 41 21,7 38 23,5 43 
         YM:n hallinnonalan t&k 22,6 37 19,2 33 20,9 38 
         MMM:n hallinnonalan t&k 2,3 4 2,5 4 ¤ 2,6 5 
   Asiantuntijatuki 15,6 26 16,8 29 14,9 27 
   Viranomaistoiminta 1,1 2 1,6 3 1,4 3 
   Ympäristötiedon tuottaminen 7,6 13 6,6 11 9,2 17 
   TUKITOIMINNOT 11,1 18 10,7 19 9,2 17 
TOIMINNALLINEN RAHOITUS YHTEENSÄ 60,3 100 57,4 100 54,8 100 
ERILLISRAHOITUS       
   Viranomaistoiminta (mom. 35.10.20) 4,0  4,7  4,2  
   Ympäristötiedon tuottaminen (mom. 35.10.70) 0,1  0,2  0,3  
KAIKKI YHTEENSÄ 64,4  62,3  59,3  
*Toiminnan kustannuksia tarkasteltaessa kaikille yhteiset menot (esim. vuokrat) on kohdistettu työaikojen suhteessa sekä ydin- että tukitoimin-
noille. 

 
Temaattinen alue 
 

2014 2015 2016 
milj. e % milj. e % milj. e % 

Ilmastonmuutos ja ilmansuojelu 2,3 4 2,3 4 2,5 5 
- josta T&K-toiminnan osuus 1,9  2,0  2,1  
Itämeri, vesistöt ja vesivarat 15,6 26 15,7 27 15,0 27 
- josta T&K-toiminnan osuus 6,9  6,4  8,4  
Kulutus, tuotanto ja luonnonvarat 7,2 12 7,5 13 7,9 14 
- josta T&K-toiminnan osuus 3,9  4,0  4,4  
Ekosysteemipalvelut ja luonnon monimuotoisuus 7,7 13 6,4 11 6,3 12 
- josta T&K-toiminnan osuus 4,5  3,2  3,9  
Rakennettu ympäristö ja alueidenkäyttö 2,6 4 2,3 4 2,4 4 
- josta T&K-toiminnan osuus 1,6  1,4  1,9  
Ympäristötiedon tuottaminen, tietojärjestelmät ja 
–varannot 

5,9 10 6,4 11 6,7                    12 

- josta T&K-toiminnan osuus 1,2  1,4  1,3  
Säädösvalmistelun edistäminen  0,1 0 0,1 0 0,1 0 
- josta T&K-toiminnan osuus 0,0  0,1  0,1  
Koulutus (palvelutoiminta) 0,1 0 0,2 0 0,1 0 
Viestintä (koko toiminto) 0,4 1 0,3 1 0,4 1 
Laboratoriotoiminta 4,2 7 3,1 5 2,3 4 
- josta T&K-toiminnan osuus 0,7  0,8  0,7  
Alustoiminta 3,6 6 2,8 5 2,5 5 
- josta T&K-toiminnan osuus 0,0  0,1  0,1  
Hallinto- ja tukitehtävät, johtaminen ja toiminnan 
kehittäminen yhteensä 

10,6 18 10,2 18 8,6 16 

YHTEENSÄ* 60,4 100 57,4 100 54,8 100 
Eritelty T&K-toiminnan osuus 20,8  19,5  22,8  

*Talouden seurantajärjestelmän vaihdosten takia (sekä 2014–2015 että 2015–2016) temaattisen taulukon eri vuosien summat eivät ole täysin 
vertailukelpoisia.  
 
Temaattisen alueen toiminnan kustannuksia tarkasteltaessa kaikille yhteiset menot (esim. vuokrat) on kohdistettu vuoden 2016 osalta temaatti-
sen alueen palkkakustannusten suhteessa mutta vuosien 2014–2015 osalta temaattisen alueen kaikkien välittömien kulujen suhteessa.  
 
Tarkastelu ei sisällä ympäristövahinkojen torjunnan eikä alusinvestointien momentteja. 
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1.5 Tuotokset ja laadunhallinta  

 

1.5.1 Tuotokset ja aikaansaadut julkishyödykkeet 

 
Toiminnan tuotoksia ja laatua käsitellään seuraavassa tulossopimuksessa määriteltyjen tunnuslukujen ja 
eri toimintojen kuvausten avulla. Tuotoksia koskevia yleisiä tavoitteita on asetettu tietämyksen ja tiedon 
tuotantoa sekä jakelua kuvaaville suureille. Tarkempien kuvausten yhteydessä on esitetty erikseen kun-
kin toiminnan kannalta keskeiset tunnusluvut. 

Ammatillisten ja tieteellisten julkaisujen määrän lisäämiseen on kiinnitetty erityistä huomiota vuo-
desta 2012 alkaen. Päämääränä on tehostaa tutkimus- ja kehityshankkeissa ja asiantuntijatehtävissä ker-
tyneen tietämyksen jakamista ja käyttöä julkisessa ja yksityisessä päätöksenteossa. Vertaisarvioitujen 
tieteellisten artikkelien määrä oli lähes samalla tasolla kuin kahtena edellisenä vuonna. Ammatillisten 
artikkeleiden määrä oli vuonna 2015 poikkeuksellisen suuri johtuen muutamasta kokoomajulkaisusta. 
Vuonna 2016 määrä oli hiukan alempi, mutta ylitti kuitenkin edellisvuoden tason. Julkaisujen määrät 
vastasivat kuitenkin asetettuja tavoitteita. Asiantuntijablogien merkitys tiedon välityksessä on nopeasti 
kasvanut. 

Ympäristöhallinnon yhteisen verkkosivuston (www.ymparisto.fi) latausten määrä pieneni vuonna 
2016 selvästi vuoteen 2015 verrattuna. Muutoksen syitä ei ole arvioitu. Sen sijaan SYKEn oman verk-
kosivuston (www.syke.fi) käyttömäärä on kasvanut selvästi. Sähköisesti ladattavien INSPIRE-
paikkatietoaineistojen käyttö kasvoi edelleen vuonna 2016. Latausmäärä oli yli kaksinkertainen vuoden 
2014 määrään verrattuna. Tietoaineistojen käyttö rajapintapalveluiden kautta on myös kasvanut selvästi. 
Kokonaisuudessaan sähköisten tietoaineistojen käyttö on kasvanut merkittävästi. 

SYKE toimii asiantuntijalaitoksena erilaisissa ympäristöön liittyvissä erityistilanteissa. Vuonna 
2016 ei ollut erityistilanteita, joissa olisi tarvittu SYKEn erillistoimia. Tulvatilanteissa SYKE toimii 
yhteistyössä Ilmatieteen laitoksen kanssa virtuaalisen Tulvakeskuksen kautta. Tulvatilanteisiin liittyvää 
varallaoloaikaa kertyi vuonna 2016 poikkeuksellisen paljon. Tämä johtui siitä, että kevät- ja syystulvien 
lisäksi alkuvuonna varauduttiin hyydetulviin ja kesällä vastaavasti poikkeuksellisten sateiden johdosta 
kesäkauden tulviin.  

 
Suoritteet ja julkishyödykkeet 
 Toteutuma 

2014 
Toteutuma 

2015 
Tavoite 

2016 
Toteutuma 

2016 
Huomautukset 

Ammattiyhteisölle suunnatut 
artikkelit (kpl) 

134 237 140 141 julkaistu ammattilehdissä 

Vertaisarvioidut tieteelliset 
artikkelit (kpl) 

2561) 2561) 235 251 1) luvut korjattu vastaamaan 
PULMU-rekisterin tietoja 

Verkkosivuvierailuiden määrä 
(1000 kpl) 

3 600 3 030 4 000 2 870  vierailuiden määrä 
www.ymparisto.fi-sivustolla  

Asiantuntijablogien määrä (kpl)   50 70  

Paikkatietoaineistojen latauk-
set (kpl/a)* 

20 000 
 

35 0002) 

 
75 000 54 000 2) Vuoden 2015 luku korjattu 

Ympäristöhavaintotietojen 
rajapintojen käyttömäärä 
(milj. kpl/a) 

75  

95 
 105  

Erityistilanteiden 
kokonaiskesto** 
(päiviä/a) 

 50  50  2003) 3)Varallaolo tulvatilanteiden 
varalta: 200 päivää  

* OIVA-palvelun kautta ladattujen aineistopakettien määrä 
**Mittari otettu käyttöön vuonna 2015. Sisältää sekä Tulvakeskuksen kautta että SYKEssä erikseen määrättyjen erityistilanteiden keston.  
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1.5.2 Palvelukyky sekä suoritteiden ja julkishyödykkeiden laatu 

 
Palvelukykyä koskevat tulokset perustuvat SYKEn tärkeimmille julkishallinnon asiakkaille suunnatun 
kyselyn tuloksiin. Vuonna 2015 kyselyn toteutustapaa muutettiin, mikä vaikuttaa vuosien 2015 ja 2016 
tulosten vertailtavuuteen vuoteen 2014 verrattuna. Vuonna 2016 kyselyä laajennettiin siten, että kaikilla 
ympäristöministeriössä työskentelevillä oli mahdollisuus vastata kyselyyn. 

Vuoden 2016 tuloksissa arviot SYKEn eri tehtävien ja palveluiden merkityksestä vastaajille pysyi-
vät edelleen hyvin korkeina. Kokonaisuutta arvioidessaan 75 prosenttia vastaajista arvioi SYKEn huo-
lehtineen tehtävistään vähintään sovitulla tavalla tai paremmin. Ympäristöministeriön sekä maa- ja met-
sätalousministeriön vastaajien osalta vastaava osuus oli 73 prosenttia. Edellisenä vuotta vastaava luku 
oli 86 prosenttia. Vastausten hajonta kasvoi, mikä saattaa johtua vastaajajoukon laajenemisesta.  

SYKE osallistuu mediabarometriin joka toinen vuosi, minkä vuoksi vuodelta 2016 ei ole käytettä-
vissä tuloksia. 

 
Palvelukyky ja laatu 
 Toteutuma 

2014 
Toteutuma 

2015 
Tavoite 

2016 
Toteuma 

2016 
Huomautukset 

Tyytyväisyys SYKEn 
palvelukykyyn 
kokonaisuutena1) 

3,24/5 
(3,9/5) 

86 % 4) 90 % 4) 75 % 4) asteikko 1–5 
(kokonaismielikuva) 

Tyytyväisyys SYKEn  
asiantuntijatukeen 2) 

5,5/7 59/100 4,0/5 3,15/5 vuonna 2014 asteikko 1–7; 
2015 ja 2016 asteikko 1-5 

SYKEn onnistuminen 
viestinnässä median 
kannalta3)  

ei mitattu 50  ei mitattu Indeksi = (kiinnostavuus x 
aktiivisuus)/100 

1) Ympäristöministeriössä sekä maa- ja metsätalousministeriössä SYKEn tulosohjaukseen ja hankeohjaukseen osallistuneiden  
ja johtajien vastausten keskiarvo sekä ELY-keskusten eri vastuualueiden yhteyshenkilöiden vastausten keskiarvo:  
onnistuminen toiminnassa kokonaisuutena (suluissa mielikuva SYKEsta kokonaisuutena)  
2) Ympäristöministeriössä sekä maa- ja metsätalousministeriössä SYKEn tulosohjaukseen ja hankeohjaukseen  
osallistuneiden ja johtajien vastausten keskiarvo sekä ELY-keskusten eri vastuualueiden yhteyshenkilöiden  
vastausten keskiarvo: onnistuminen asiantuntijatukitehtävissä  
3) Julkishallinnon mediabarometri; paras mahdollinen arvo on 100; paras indeksiluku oli vuonna 2015 noin 56. 
4) Niiden vastaajien osuus, jotka antavat arvosanan 3 tai enemmän asteikolla 1–5; arvosana 3 merkitsee, että tehtävät on hoidettu sovitusti. 
 

 

1.5.3 Eri toimintojen kuvaus 

 

1.5.3.1 Tutkimustoiminta ja asiantuntijapalvelut 

 

Pääosa SYKEn toiminnasta on uuden tietämyksen tuottamista ja asiantuntemukseen perustuvaa päätök-
senteon valmistelun ja toimeenpanon tukemista. SYKEssä tehdyn tutkimus- ja kehittämistyön määrä 
kasvoi lievästi edelliseen vuoteen verrattuna. Vastaavasti asiantuntijatoiminnan määrä pieneni. Muutok-
set liittyvät osin T&K-rahoituksen lisääntymiseen sekä asiantuntijatyön suuntaamiseen selvityksiin ja 
kehittämishankkeisiin. Vapautuneisiin asiantuntijatehtäviin on palkattu uusia henkilöitä vain harvoin. 
Voimavarojen käytön muutoksia ja toiminnan kohdentamista temaattisesti on tarkasteltu erikseen koh-
dassa 1.4.5. Tutkimus- ja kehitystoiminnan sekä asiantuntijapalveluiden vaikuttavuutta on käsitelty lu-
vussa 1.3. 

SYKEn julkaisutuotanto oli vuonna 2016 erittäin korkealla tasolla. Vuosittaiset julkaisumäärät 
vaihtelevat erityisesti riippuen siitä, julkaistaanko vuoden aikana kokoamateoksia, joissa on kymmenien 
sykeläisten kirjoittamia lukuja. Koska tällaisia teoksia julkaistiin vuonna 2015 runsaasti, vuoden 2016 
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ammatillisten artikkelien lukumäärä pieneni edelliseen vuoteen verrattuna ja myös henkilötyön määrään 
suhteutettu julkaisujen määrä laski lievästi. Muiden julkaisujen määrä pysyi suunnilleen ennallaan. Tut-
kimustyövuosiin suhteutettu vertaisarvioitujen tieteellisten artikkelien määrä on pysynyt hyvällä tasolla: 
yksi julkaisu tutkimukseen käytettyä henkilötyövuotta kohti. 
 

Julkaisujen määrä vuosina 2014–2016 (kpl)  
Julkaisutyyppi 2014 2015 2016 
Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit 
 256 256 251 

Vertaisarvioimattomat tieteelliset artikkelit 
 30 41 28 

Tieteelliset kirjat 11 14 5 

Väitöskirjat  
 8 9 4 

Muut opinnäytteet  
 5 3 0 

Ammattiyhteisölle suunnatut artikkelit 
 134 237 141 

Ammattiyhteisölle suunnatut raportit 
 94 107 117 

Suurelle yleisölle suunnatut julkaisut 
 57 62 73 

    
Yhteensä 595 729 619 
Lähde: SYKEn julkaisurekisteri ( Pulmu) 
 
 

1.5.3.2 Viranomaispalvelut 

 

SYKE vastaa alusöljy- ja aluskemikaalivahinkojen torjunnasta aavalla merellä sekä öljy- ja kemikaali-
vahinkojen torjunnan valtakunnallisesta järjestämisestä ja kehittämisestä. SYKE huolehtii myös ympä-
ristövahinkopäivystyksestä. Päivystystapausten määrä laski edelliseen vuoteen verrattuna. Myös alusva-
hinkojen määrä (43 kpl) väheni vuoteen 2015 verrattuna (63 kpl). Kolmesta alusonnettomuudesta 
aiheutui öljyvuotoja, jotka vaativat pelastuslaitoksen toimenpiteitä.  

SYKE vastaa uhanalaisten kasvien ja eläinten kansainväliseen kauppaan liittyvien lupien myöntä-
misestä sekä jätteiden kansainvälistä siirtoja koskevista viranomaispäätöksistä. Viranomaistehtävien 
suoritteiden määrät kasvoivat vuonna 2016 edelleen jonkin verran.  

Uhanalaisten kasvien ja eläinten kauppaa koskevista luvista 149 oli EU:n sisämarkkinakauppaan 
liittyviä todistuksia ja loput 216 kansainvälisiin siirtoihin liittyviä CITES-tuonti- tai vientilupia.  

Kansainvälisten jätesiirtoerien määrä lisääntyi selvästi. Kasvun merkittävimpiä aiheuttajia olivat li-
sääntynyt rakennusjätteiden vienti käsiteltäväksi Viroon ja yhdyskuntajätteiden vienti poltettavaksi sekä 
Ruotsiin että Viroon. Yhdyskuntien sekajätteen siirtoerien osuus oli vuonna 2016 jo yli puolet siirtoeris-
tä. Määrää lisää se, että yhdyskuntajätteitä kuljetetaan pieninä kuormina ja useasti päivässä. Jätesiirto-
päätösten määrän lasku johtuu pääosin siitä, että yhä suurempi osa luvista on voimassa useampia vuosia. 
Vuonna 2016 jo noin neljännes luvista myönnettiin kolmeksi vuodeksi. 

Lakisääteisten lausuntojen määrä väheni selvästi aiemmasta. Muutos johtui pääosin vuoden 2016 
alussa voimaantulleesta metsästyslain muutoksesta. Suomen riistakeskus ei ole vuonna 2016 enää pyy-
tänyt lausuntoja vierasperäisten eläinten maahantuontia koskevista hakemuksista. 
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Viranomaistoiminnan tunnuslukuja vuosina 2014–2016 
 2014 2015 2016 
Öljyntorjunnan päivystystapaukset 
 

190 221 189 

Uhanalaisten kasvien ja eläinten kv. kauppa, 
CITES-luvat ja EU-todistukset 

344 348 365 

Kansainväliset jätesiirtopäätökset  
 

176 183 165 

Keskeytetyt tai hylätyt jätesiirtoja koskevat käsittelyt* 
 

7 8 4 

Kansainväliset jätesiirtoerät 
 

9 433 9 752 11 264 

Lakisääteiset ja muut lausunnot 
 

166 187 117 

*Jätesiirtoja koskeva käsittely keskeytetään, mikäli toiminnanharjoittaja ilmoittaa, ettei aiokaan tuoda tai viedä  
  jätteitä alkuperäisen hakemuksensa mukaisesti. 
 

1.5.3.3 Kansainväliset asiantuntijapalvelut  

 

SYKEn kansainvälisten asiantuntijapalveluiden tuotokset muodostuvat pääosin kehitysmaissa toteutet-
tavissa Suomen kehitysyhteistyöpoliittisten linjauksien mukaisissa hankkeissa. Ulkoasiainministeriön 
institutionaaliseen tukeen perustuva rahoitus on viime vuosina mahdollistanut ympäristöalan hallinnon 
kehittämisen useissa kehittyvissä maissa. Vuoden 2016 tunnusluvuissa näkyvä volyymin supistuminen 
selittyy pääosin kehitysyhteistyömäärärahojen leikkauksilla. SYKE tuottaa lisäksi asiantuntija- ja tutki-
muspalveluita mm. Euroopan komission pääosastoille ja muille EU:n toimielimille. 

Kansainvälisten konsulttihankkeiden kokonaislaskutus oli vuonna 2016 noin 1,35 miljoonaa euroa 
ja hankkeisiin käytetty henkilötyöpanos yhteensä 7,3 henkilötyövuotta.  

Vuonna 2016 päättyi 4 pitkäaikaista, yli vuoden pituista sopimusta, joista kaksi oli ns. puitesopi-
muksia (framework service contract) Euroopan komission ympäristöpääosastolle. Vuoden lopussa oli 
meneillään 20 pitkäaikaista hanketta, mukaan lukien seitsemän puitesopimusta EU:n eri toimielinten 
työn tukemiseksi. Lisäksi vuoden 2016 aikana toteutettiin useita lyhyempiä toimeksiantoja mm. edellä 
mainittujen puitesopimusten alla sekä valmisteltiin uusia institutionaaliseen yhteistyöhön liittyviä hank-
keita. 
 

Kansainvälisten asiantuntijapalveluiden tunnuslukuja vuosina 2014–2016 
 2014 2015 2016 

Kokonaislaskutus (milj. euroa) 
 

1,7 1,7 1,35 

Henkilötyöpanos (htv) 
 

9 8 7 

Yli vuoden kestävät hankkeet (kpl) 
 

22 18 20 

 

1.5.3.4 Laboratoriotoiminta  

 

SYKE järjestää kansallisia vertailumittauksia ympäristöalan ja sosiaali- ja terveysministeriön toimialo-
jen laboratorioille sekä tutkimuslaitoksille. Proftest SYKE -vertailumittauksiin voivat osallistua myös 
ulkomaiset alan toimijat. Vertailumittauksilla tiedon tuottajat ja käyttäjät saavat riippumattoman, kan-
sainvälisen standardin menettelytapoihin perustuvan arvioinnin toimintansa oikeellisuudesta ja vertail-
tavuudesta eri toimijoiden välillä. SYKE vastaa myös ympäristönäytteenottajien sertifiointijärjestelmäs-
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tä (CERTI) sekä ympäristömenetelmien standardoinnista kansallisesti ja kansainvälisissä standardisoin-
tijärjestöissä (CEN, ISO). 

Vuonna 2016 toteutettiin vuosisuunnitelman mukaiset pätevyyskokeet sekä kaksi muuta vertailu-
mittausta ja otettiin käyttöön sähköinen asiakasjärjestelmä. Asiakastyytyväisyyskyselyn mukaan labora-
torion toimintaan ollaan hyvin tyytyväisiä ja toiminnan koetaan parantaneen osallistujien määritysten 
laadunvalvontaa. Valvira on hyödyntänyt uima-allasvesimääritysten vertailumittausten tulosta laaties-
saan allasvesiasetuksen soveltamisohjetta ureapitoisuuden raja-arvoista. Soveltamisohjeessa suositellaan 
Proftest SYKE -vertailumittaustoimintaa allasvesien kenttämittareiden laadunvarmistukseen ja ympäris-
tönäytteenottajien sertifiointia (CERTI) näytteenoton laadunvarmistukseen Lisäksi sertifiointitoiminnas-
sa on tuettu Suomen geoteknillisen yhdistyksen henkilösertifioinnin rakentamista geoteknisiä pohjatut-
kimuksia tekeville. 

SYKE tuottaa myös analyysipalveluja tutkimuksen, vertailulaboratoriotoiminnan ja viranomaisyh-
teistyön tarpeisiin. SYKEssä tehtyjen vesianalyysien määrät vähenivät merkittävästi aiemmasta, kun 
ELY-keskukset siirtyivät vuoden 2016 alussa hankkimaan seurantoihin liittyvän analytiikan pääosin 
yksityisiltä palveluntuottajilta. SYKEn analyysipalveluiden akkreditoitua menetelmävalikoimaa supis-
tettiin vuoden 2016 aikana vastaamaan kysyntää ja vertailulaboratoriotoiminnan tarpeita. Laboratorio-
toimintaa suunnattiin uudelleen erityisesti kemian metrologian ja kiertotalouden tutkimuksen tarpeisiin. 

SYKEn laboratoriopalveluihin, vertailumittausten järjestämiseen, näytteenottajien henkilösertifioin-
ti-järjestelmään ja standardointityöhön on oltu hyvin tyytyväisiä. Myös FINAS-akkredointipalvelu on 
arvioinut SYKEn onnistuneen laboratoriotoiminnan johtamisen käytännöissä hyvin. 

 

Laboratoriotoiminnan tunnuslukuja vuosina 2014–2016  
Toiminta Tehtävä 2014 2015 2016 
Vertailumittaukset Liikevaihto (milj. euroa) 

 
0,2  0,2 0,2 

Järjestettyjä 
vertailumittauksia 

141, 2) 122) 16 

Ympäristönäytteen-
ottajien henkilösertifi-
ointi 

Uusia sertifikaatteja 
 

88 63 62 

Jatko- ja/tai laajennus-
sertifikaatteja 

68 69 26 

Sertifioituja henkilöitä (yht.) 
 

514 551 547 

Ympäristömenetel-
mien standardisointi 

Prosessissa olevia uusia me-
netelmästandardeja3)  

87 100 45 

Määräaikaistarkastuksessa 
olleita standardeja 

33 95 73 

Valmistuneita ISO, SFS-EN, 
SFS-ISO standardeja 

47 40 36 

SFS-käsikirjoja 
 

1 -4) -4) 

 Suomennettuja standardeja 
 

4 2 2 

Epäorgaaninen 
analyysituotanto 

Liikevaihto (hallinnon sisäiset 
hinnat) (milj. euroa) 

1,1  0,99 0,275) 

 Analyysien lukumäärä 
(Lims-järjestelmästä) 

135 792 118 795 41 1495) 

Orgaaninen  
analyysituotanto 

Liikevaihto (hallinnon sisäiset 
hinnat) (milj. euroa) 

0,08 
 

0,13 
 

0,10 

 Analyysien lukumäärä 
(Lims-järjestelmästä) 

9 470 14 510 11 819  

1) Vesipuitedirektiiviverkosto lakkautettu 2014 
2) Sisältää yhden vertailun, jossa annettu vertailumittauspalvelua Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle (THL). 
3) Käsittelyssä olevien uusien standardien määrä riippuu vuosittain kansainvälisissä standardisointijärjestöissä 
 työn alla olevien standardien määrästä. 
4) SFS on tehnyt päätöksen ettei SFS käsikirjoja julkaista. 
5) muutokset ELY-keskusten asiakkuuksissa ja muut sopeuttamistoimet ovat pienentäneet analyysivolyymiä  
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1.5.3.5 Viestintä  

 

SYKE käyttää viestinnässään erilaisia rinnakkaisia keinoja, kuten tiedotteita, verkkosivustoa, sosiaalista 
mediaa, uutiskirjeitä ja Ympäristö-aikakauslehteä. Vuonna 2016 jatkettiin sosiaalisen median vahvista-
mista, mikä näkyi SYKEn seuraajamäärien kasvussa edelleen. 

Sosiaalisen median seuraajat lisääntyivät merkittävästi. SYKEn keskeisten Twitter-tilien (SYKE, 
hydrologit, ympäristön tila) seuraajien määrä kasvoi vuonna 2016 6 000:sta 10 000:een. Englanninkie-
listen viestien lisääminen kasvatti kansainvälisten seuraajien määrän reiluun 500 seuraajaan. Facebook-
seuraajien määrä lisääntyi 2 000 lukijalla ja on tällä hetkellä 7 000. Myös LindkedIn-seuraajien määrä 
kasvoi noin kolmanneksella ja on tällä hetkellä 1 500. 

SYKE julkaisemien tiedotteiden määrä pysyi ennallaan. Tiedotteiden tilaajamäärä pysyi melko en-
nallaan ja on noin 2 700, josta SYKEn tiedotteiden tilaajien osuus on noin 1 100. 

Verkkopalveluiden sivulataukset ja yksilöidyt käyttäjämäärät ovat hieman muuttuneet. Ympäris-
to.fi-palvelun latausmäärät ovat hieman laskeneet ja vastaavasti syke.fi-palvelun kasvaneet. Myös järvi- 
ja meriwikin käyttö lisääntyy tasaisesti. Ympäristö-lehden tilausmäärät pysyivät edelleen pieninä. Leh-
den maksullisia tilaajia oli noin 1 200. Lehti on päätetty lakkauttaa vuonna 2017. 

SYKEn henkilöstön työn sujuvuutta parannettiin uudistamalla intranet. Muutoksen yhteydessä vuo-
rovaikutteisuutta lisättiin sekä tiedon löydettävyyttä ja hakua parannettiin. 

 
Keskeiset viestintätoimet ja medianäkyvyys vuosina 2014–2016 

 

 
 
Verkkopalvelujen käyttö 2014–2016 (milj. kpl)  
 2014 2015 2016 
Ymparisto.fi-palvelun sivujen lataukset 
 3,6* 3,03 

 
2,87 

Ymparisto.fi-palvelun yksilöidyt käyttäjät  
 0,8* 0,75 

 
0,78 

Syke.fi-palvelun sivujen lataukset 
 0,9 0,9 

 
1,1 

Syke.fi-palvelun yksilöidyt käyttäjät 
 0,2 0,21 

 
0,23 

Järviwiki-palvelun sivujen lataukset 
 1,16 1,11 

 
1,22 

Järviwiki-palvelun käynnit  
 0,38 0,37 

 
0,44 

Järviwiki-palvelun yksilöidyt kävijät 
 0,28 0,27 

 
0,32 

*Vuoden 2014 luvut koskevat erillisen www.ymparisto.fi-palvelun käyttöä.  

Strateginen  
teema-alue 

Tiedotteet Uutiskirjeet 
2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Ilmastopolitiikan tuki 9 4 6 4 4 4 
Kulutus ja tuotanto; 
luonnonvarojen kestävä 
käyttö 16 16 15 4 3 4 
Itämeri, vesistöt ja 
vesivarat 49 50 43 4 4 4 
Ekosysteemipalvelut ja 
luonnon monimuotoi-
suus 23 21 30 4 5 4 
Rakennettu ympäristö ja 
alueiden käyttö 9 4 3 0 0 0 
Tietovarantojen 
hyödyntäminen 0 0 1 0 0 2 
SYKE / muut 
 5 5 0 2 1 0 
YHTEENSÄ 111 100 98 18 17 18 
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1.5.3.6 Tietojärjestelmät ja -varannot  

 

SYKE tuottaa ja ylläpitää ympäristötieto-, paikkatieto- ja kaukokartoitusaineistoja sekä kehittää aineis-
tojen käyttöympäristöä. Jo vuonna 2008 julkaistu, ympäristötiedon avoimen käytön mahdollistanut Oi-
va-palvelu poistettiin käytöstä, ja uusi Avoin tieto -palvelu avattiin syke.fi-verkkosivustolle helmikuussa 
2016. Muutoksen myötä kaikki avoin ympäristötieto löytyy saman palvelun kautta. Palvelusta löytyvät 
avoimeen tietoon liittyvät uutiset, paikkatietoaineistot, ympäristötietojärjestelmät, karttapalvelut, satel-
liittihavainnot ja avoimet rajapinnat sekä niihin liittyvät käyttöehdot. Avoin julkinen data on julkisen 
organisaation tuottamaa tai hallinnoimaa tietoa, joka on konekielisessä muodossa ja maksutta kenen 
tahansa käytettävissä, muokattavissa ja jaettavissa sekä yksityisiin että kaupallisiin tarkoituksiin. SY-
KEn tietojen avaaminen ja niiden käytön helpottaminen on osa valtionhallinnon pyrkimystä lisätä hal-
linnon tuottaman tietopääoman arvoa ja luoda mahdollisuuksia uudelle liiketoiminnalle ja tutkimukselle, 
paremmalle päätöksenteolle, tehokkaammalle ja läpinäkyvämmälle hallinnolle sekä kansalaisten pa-
remmille palveluille. Uuden palvelun avaamisen myötä SYKEssä otettiin käyttöön avoimen tietoaineis-
ton käyttölupa Creative Commons BY 4.0. Lisenssin kohteena olevaa dataa voi vapaasti käyttää kaikin 
mahdollisin tavoin edellyttäen, että datan lähde mainitaan. 

SYKE valmistautuu yhteistyössä Ilmatieteen laitoksen kanssa EU:n Copernicus-ohjelman uusien 
Sentinel-satelliittisarjojen tuottamien tietojen käsittelyyn osana operatiivista ympäristön seurantaa. Uu-
sien satelliittitietojen avulla saadaan tarkempaa ja kattavampaa seurantatietoa ympäristön tilasta, ja niillä 
voidaan tulevina vuosina osin korvata manuaalista seurantaa. Satelliittiaineistojen tehokasta käsittelyä 
varten kansalliseen satelliittidatakeskukseen asennettiin uusi rinnakkaislaskentajärjestelmä FinCal. 

Kansalaishavaintojärjestelmän arkkitehtuuri on suunniteltu ja sen toteuttaminen aloitettiin. Päämää-
ränä on, että kansalaishavaintoja hyödynnetään osana operatiivista ympäristön seurantaa vuonna 2018. 

Tietojen yhteiskäyttöä edistettiin tietojen standardoinnilla sekä keskittämällä tietojen käsittelyä ja 
varastointia mm. kansalliseen satelliittidatakeskukseen ja Lajitietokeskukseen. 

Pintavesien tilan tietojärjestelmä valmistui ja otettiin käyttöön. Tietojärjestelmään on tallennettu 
valtakunnallisten ja alueellisten ympäristöhallinnon seurantojen ja vesistöjen velvoitetarkkailujen sekä 
erillisten tutkimusten ja selvitysten fysikaalis-kemiallisia tuloksia. Vedenlaatutietoja on käytetty hyväksi 
mm. pintavesien ekologista luokitusta ja vesien yleistä käyttökelpoisuusluokitusta tehtäessä sekä lukui-
sissa raportoinneissa ja tutkimuksissa. Järjestelmän toteutuksessa on uudistettu teknologinen ratkaisu. 
Uutta ovat myös mm. kaaviografiikka, tietojen haun lisätty kapasiteetti ja tehostettu laadunvarmistus. 

SYKE on tuottanut uusia karttapalveluita, joita voitiin hyödyntää entistä enemmän ympäristöhal-
linnon eri tehtävissä. Esimerkiksi Natura2000-verkoston täydennysehdotukset esitettiin syksyllä 2016 
kuulemisen yhteydessä karttapalveluissa (www.ym.fi/Natura2000kuuleminen). Karttapalveluiden käyttö 
mahdollisti lähes kokonaan paperikartoista luopumisen kuulemisprosessissa. Ajankohtaisten aiheiden 
esittämistä karttapalveluilla jatkettiin ja mm. kesällä veneilyaikaan julkaistiin vesiliikenteen rajoituspää-
tökset avoimessa karttaliittymässä. SYKE julkaisi keväällä 2016 vedenalaisen meriluonnon karttapalve-
lun, jossa käyttäjä voi selailla mm. meriluontoon liittyviä inventointitietoja yhdistettynä muihin meri-
alueiden paikkatietoihin. Karttapalvelua voidaan hyödyntää esim. merialuesuunnittelussa sovitettaessa 
yhteen eri toimintoja merialueilla ekosysteemien toimintaedellytykset varmistaen. 

SYKE on järjestelmällisesti kehittänyt datojen saatavuutta standardien ja erityisesti INSPIRE-
direktiivin vaatimusten mukaisesti. SYKEn vastuulla on huomattava määrä INSPIRE-direktiivin mukai-
sia aineistoja, mikä edellyttää aineistojen metatietojen sekä rajapinta- ja jakelupalvelujen toteuttamista. 
Paikkatietoaineistojen lisäksi rajapinnoilta on saatavilla myös ympäristötietojärjestelmien sisältämiä 
julkisia tietoaineistoja. Avoimien aineistojen latausmäärät ovat kasvaneet merkittävästi vuosien aikana. 
Ladatuin aineistopaketti vuonna 2016 oli päivitetty Natura-aineisto. Avoimen ympäristötiedon rajapin-
toja havaintopaikkaan perustuvien in-situ-tietojen osalta ovat mm. hydrologia-, järvi-, pintaveden laatu-
tiedot- sekä kasviplankton-rajapinnat. 
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Paikkatietoaineistojen käytön tunnuslukuja 2014–2016  
 2014 2015 2016 
Vapaasti käytettäviä paikkatietopaketteja (kpl) 
 

46 61 84* 

Paikkatietoaineistojen latauksia (kpl) 
 

20 000 35 000 54 000 

Rajapintapalveluihin kohdistuneita palvelu-
pyyntöjä (milj. kpl) 

75 95 105 

*aineistopaketit organisoitiin uudelleen SYKEn Avoin tieto -palvelun avaamisen myötä, joten 
 pakettien määrät eivät ole suoraan vertailtavissa 
 

 

1.5.3.7 Ympäristön tilan seuranta 

 

Suomen ympäristökeskuksella on useita rooleja ympäristön tilan seurannan suunnittelussa ja ohjaukses-
sa sekä seurantatiedon kokoamisessa, varastoinnissa, jalostamisessa ja jakelussa eri käyttäjille. Ympäris-
tön seurantoja on uudistettu tavoitteellisesti ympäristöministeriön vuonna 2011 julkaiseman Ympäristön 
tilan seurannan strategia 2020 -linjausten mukaisesti. Vuonna 2016 tapahtui suuria muutoksia ympäris-
töseurannoissa: valtakunnallista vesiseurantaa karsittiin 20 prosenttia ja ELY-keskuksissa tehdyt maas-
totyöt ulkoistettiin. 

SYKEn on vastannut vuonna 2016 kahdesta merkittävästä kehittämishankkeesta: MONITOR2020-
ohjelmasta ja Envibase-hankkeesta. Useampivuotiset hankkeet muodostavat kokonaisuuden, jonka avul-
la pyritään mm. hyödyntämään kansalaisten havaintoja, automaattisia mittauksia ja satelliittiteknologiaa 
aiempaa tehokkaammin seurantadatan tuottamisessa, nopeuttamaan ja helpottamaan datan ja jalostetun 
tiedon saamista käyttöön sekä varmistamaan käytettävän tiedon luotettavuus. MONITOR2020- ja Envi-
base-hankkeiden kautta ympäristön tilan seurannan ja tiedon jakelun infrastruktuureita uudistetaan vai-
heittain. 

Vuoden 2016 aikana suunniteltiin ja kokeiltiin kansalaishavaintoihin liittyvää tiedonhallinnan ket-
jua tietojen syötöstä niiden varastointiin ja jakeluun. Uusien havaintoja koskevien kyselyiden suunnitte-
luun ja tekemiseen rakennettiin helppokäyttöiset työkalut. Nämä otettiin käyttöön marraskuussa 2016 
alkaneessa Talviseuranta-kampanjassa, joka jatkuu vuoden 2017 kevääseen. Kansalaishavaintojen ko-
koamisen tekninen infrastruktuuri viimeistellään kampanjasta saatujen kokemusten perusteella. 

Vuonna 2016 päättyi TEKES-hanke, jossa testattiin 24 erilaisen vedenlaatuanturin, 10 mobiilin 
päätelaitteen ja 7 pilvipalvelun käyttökelpoisuutta seurannan apuvälineenä. Kenttätestit tehtiin yhdessä 
ELY-keskusten, Luken, vesiensuojeluyhdistysten, kansalaisten, yritysten ja koululaisten kanssa. Mitta-
uskohteina olivat hydrologia, veden laatu, biologia, riista ja kasvitaudit. Maastotietopalvelut tuotteistet-
tiin eri sidosryhmille ja niistä laadittiin tarvemäärittelyt, jotta palvelut voidaan hankkia.  

Kouluvuoden 2015–16 aikana Rauman 22 peruskoulun 5. ja 7. luokat, yhteensä noin 900 oppilasta, 
osallistuivat Koulujemme lähivedet -hankkeeseen, jonka tavoitteena on ottaa Suomen koulut mukaan 
ympäristöseurantaan. Raumalla järjestettiin Young Citizen Science Week -tapahtuma, jossa raumalaiset 
saivat vieraakseen 16 portugalilaista sikäläiseen ympäristöseurantaan osallistuvaa koululaista. Neljän 
päivän aikana järjestettiin mm. 150 oppilaan tieteellinen konferenssi, jossa 12–15-vuotiaat koululaiset 
esittelivät toisilleen omia ympäristöseurannan tuloksiaan. 

Keväällä 2016 avattiin Sodankylässä Lapin ilmatieteellisen tutkimuskeskuksen yhteyteen kansalli-
nen satelliittipalvelukeskus. Yhteistyössä Ilmatieteen laitoksen kanssa SYKE teki laskenta-, hallinta- ja 
jakelujärjestelmän EU:n Copernicus-ohjelman satelliittidatalle. Uusien Copernicus-ohjelman satelliittien 
data on avoimesti käytettävissä.  

Suomen Lajitietokeskuksesta julkaistiin uusi versio (beta.laji.fi). Se hyödyntää uutta tietovarastoa, 
joka mahdollistaa myös lajitiedon koneluettavuuden. Samassa yhteydessä julkaistiin lajihavaintojen 
tallentamisen ja jakamisen työkalu. 
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Vuoden 2016 aikana otettiin käyttöön tutkimustiedon kuvaamisen ja tallennusalustan ensimmäinen 
versio. SYKEn tutkimustiedon kuvaamiselle ja löytämiselle (metatiedolle) on nyt esimerkiksi Suomen 
Akatemian vaatimusten mukainen palvelu, joka mahdollistaa myös tutkimusaineiston jakamisen. 

Erilaisten ympäristömittausten optimaalista yhdistämistä varten laadittiin datafuusio-algoritmi. Me-
netelmää demonstroitiin ja sen avulla yhdistettiin satelliittihavainnot, kauppalaivojen mittaama 
Alg@line-aineisto ja manuaaliset inSitu-havainnot. Tuloksena syntyivät koko Suomenlahdelle laadittu, 
kesäaikaa kuvaava levä-animaatio sekä Helsinki–Porkkala-vesimuodostuman dynaaminen tila-arvio ja 
arvio sen epävarmuudesta. 

Vesiseurannan ulkoistamisen yhteydessä toimintaprosessia muutettiin niin, että ulkoisten palvelu-
toimittajien tuottama tieto siirretään suoraan SYKEn rekistereihin. Tämä muutti ELY-keskusten roolia 
laadunhallinnassa. Ympäristöministeriön rahoittamassa OUTLIER-hankkeessa SYKE kehitti vuonna 
2016 yhteistyössä ELY-keskusten kanssa ratkaisun, jossa ELY-keskuksille lähtee hälytys poikkeukselli-
sista seuranta-arvoista automaattisesti. Järjestelmä pohjautuu tilastolliseen mallinnukseen, joka hyödyn-
tää koko vedenlaaturekisterin tietoja. Mitattujen suureiden alueellinen ja ajallinen vaihtelu voidaan ottaa 
paremmin huomioon sekä paljastaa mahdolliset virheelliset havainnot nykyistä tehokkaammin. Hälytys-
järjestelmän avulla voidaan aiempaa nopeammin reagoida esimerkiksi poikkeuksellisiin päästöihin, 
optimoida voimavarojen käyttöä ja saada näin aikaiseksi parempia päätöksiä. Järjestelmän käyttöönotos-
ta ei ole tehty lopullista päätöstä.  

Kansalaishavainto-osahankkeen tuloksiin nojautuen on käynnistynyt kaksi uutta hanketta: kansa-
laishavaintojen JHS-suositusten tekeminen ja kansalliseen palveluarkkitehtuuriin (KAPA) liittyvä han-
ke, jossa selvitetään, miten kansalaishavainnointi voi hyödyntää KAPA-palveluita. 

Envibasen Tietojen yhteiskäyttö -osahankkeessa kehitettiin kaukokartoitukseen ja paikkatietoon 
liittyvää tietoinfrastruktuuria. Paikkatiedon hallintaa ja kaukokartoitustiedon käyttöä edistäviä ja näiden 
jakeluun liittyviä palveluita otettiin käyttöön. Monilähteistä seurantaa tukemaan kehitettiin mm. eri tie-
tolähteistä tulevaa tietoa kokoava tietokanta. 
 

1.5.3.8 Tietopalvelu 

 

SYKEn tietopalvelu toimii SYKEn henkilökunnan ja ulkopuolisten asiakkaiden tietohuollon tukena 
hankkimalla, tallentamalla ja välittämällä SYKEn ja ympäristöhallinnon tehtäviin liittyvää tietoaineistoa 
sekä vastaamalla henkilökunnan tuottamien julkaisujen kokoamisesta ja julkaisutuotannon raportoinnis-
ta. Vuoden aikana tietopalvelu vastasi tiedon saatavuuteen liittyvistä peruspalveluista, kuten itsenäiskäy-
tön tuki, neuvonta, kyselyt ja tiedonhaut, hankinta, kaukopalvelu, lehtipalvelut, luettelointi sekä sisäl-
lönkuvailu. Tietopalvelu jatkoi painettujen kokoelmien läpikäymistä ja valmistautumista muuttoon 
vuonna 2018. Käyttäjiä edustava tietopalvelu-toimikunta kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa. 

Vuoden aikana haettiin valtakunnallista ratkaisua suurilta kansainvälisiltä kustantajilta hankittujen 
verkkoaineistojen lisensiointiin, koska lisenssikustannukset ovat lisääntyneet voimakkaasti. Neuvottelu-
ja koordinoi Kansallinen elektroninen kirjasto FinELib. Epävarmuus verkkoaineistojen saatavuudesta 
vaikutti todennäköisesti siihen, että verkkolehtien artikkelien latausmäärä kasvoi selvästi aiempiin vuo-
siin verrattuna. Palvelun jatkon osalta päästiin vuodenvaihteessa väliaikaiseen ratkaisuun, mutta neuvot-
telut jatkuvat vuonna 2017.  

Julkaisutoiminta on edelleen SYKEn toiminnan merkityksellinen mittari. Kesäkuussa julkaistiin 
katsaus, joka kertoo julkaisutoiminnan tilastoista ja luonnehtii SYKEn henkilökunnan julkaisutoiminnan 
piirteitä. Henkilökunnan julkaisutoiminta vuodelta 2015 siirrettiin valtakunnalliseen JUULI-
tietokantaan.  

SYKEn ja sitä edeltäneen Vesi- ja ympäristöhallituksen julkaisujen digitointia ja tallennusta Hel-
singin yliopiston digitaaliseen julkaisuarkistoon HELDAan jatkettiin. SYKE on tehnyt palvelusopimuk-
sen aineistojen julkaisujen digitaalisesta arkistoinnista. 

Verkostojen merkitys tietopalvelutyössä on keskeinen. SYKEn kannalta merkittäviä yhteistyötahoja 
ovat Tutkimuksen tuen ja hallinnan verkosto (TUHA), Avoin tiede ja tutkimus (ATT), FinELib, Viikin 
neuvottelukunta, Suomen tieteellisen kirjastoseuran hallitus ja tutkimuslaitoskirjastojen verkosto EriK. 
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Tiedon avoimen saatavuuden lisäämisessä on tarvittavien työvälineiden lisäksi oleellista, että tutki-
jat ovat halukkaita julkaisemaan aineistonsa avoimesti käytettäviksi. SYKEssä työ on organisoitu 
Avoimet aineistot -työryhmän kautta. Työryhmän tehtävänä on valmistella SYKEn linjauksia ja moti-
voida tutkijoita avaamaan aineistonsa. SYKE on myös osallistunut Helsingin yliopiston kirjaston ja 
opetus-ja kulttuuriministeriön TUULI-projektiin, jossa tuotetaan sähköinen työväline projektien datan-
hallintasuunnitelmien tukemiseen. 

Vuoden aikana selvitettiin SYKEn liittymistä ORCID-tutkijatunnusta koskevaan konsortioon. 
SYKE osallistui aktiivisesti LYNET-yhteenliittymän tietopalveluryhmän toimintaan. LYNETin yh-

teisjulkaisut koottiin keväällä 2016.  
 

 
Tietopalvelun tilastot vuosina 2014–2016 

 2014 2015 2016 
Ladatut artikkelit verkkolehdistä 43 500 44 971 54 000 
Tiedonhaut verkkotietokannoista 15 200 15 000 17 500 
Kokoelmatietokantaan tallennetut tietueet  1 032 1 026 924 
Lataukset HELDA-julkaisuarkistosta 711 477 326 140 394 637 
SYKEn henkilökunnan julkaisutuotanto, kpl 588 730 619 
Tilaukset kpl yht. (hankinnat, lainat, jäljennetila-
ukset, lähtevä ja saapuva kaukopalvelu)  

1 350 
 

1 022 

 
 

915 
Lataukset Edilex-tietokannasta ja MOT sanakir-
joista 163 564 231 974 

 
265 945 

Kokoelmat:    
Kirjat, nimekkeitä, kpl  49 277 47 098 45 300 
Painetut lehdet, nimekkeitä, kpl 

– joista tilattuja  
680 

78 
656 

62 
643 

12 
Verkkolehdet, nimekkeitä kpl 25 000 25 000 25 000 
Kokoelmatilat: 
– Yleisö- ja kokoelmatilat m2 
– Suljetut varastotilat m2 

 
310 
110 

 
310 
110 

 
310 
110 
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1.5.3.9 ICT-infrastruktuuripalvelut  

 

SYKEn omat ICT-palvelut on kohdistettu ydintoiminnan tietojärjestelmien hankkimiseen, kehittämiseen 
ja tuottamiseen sekä Valtorin perustietotekniikkapalvelujen ja uusien tuotteistamien palvelujen sovitta-
miseen ja käyttöönottoon SYKEn toimintaympäristössä. 

SYKE siirtyi Valtorin asiakkaaksi vuoden 2015 alussa. Valtorin palvelujen käyttöaste oli vuonna 
2016 korkea ja palvelut toimivat hyvin. Valtorin tuotteistetuista palveluista ovat SYKEssä käytössä 
VYVI-, Kauko-, Virtu- ja VY-verkko-palvelut. Pilvipalvelujen käyttöönottoa on edistetty ottamalla 
käyttöön Valtorin VAKA-Azure ja Microsoft Office -palvelut SYKEn intranetpalvelun alustaksi. Valto-
rin palveluiden laskutus on pysynyt toistaiseksi samalla tasolla kuin vuonna 2015. Vuoden 2017 alusta 
Valtori ottaa käyttöön kiinteähintaisen henkilötyölaskutuksen, joka tullee nostamaan palveluiden hintaa 
arviolta 15 %.  

Merkittäviä yli 2 tuntia kestäviä ennakoimattomia käyttökatkoja oli neljä, joista kolme kohdistui 
tietoliikenteeseen ja yksi sähköpostiin. 

 
 
 

ICT-palveluiden tunnuslukuja 2014–2016 
 2014 2015 2016 
Käyttäjiä* (kpl, vuodenvaihteessa) 
 

1 102 1 008 970 

Palvelimia (kpl) 
 

280 300 310 

Tallennustilan käyttö (Gt) 
 

250 000 350 000 450 000 

Ennakoimattomia käyttökatkoja (kpl) 
 

1 0 4 

* käyttäjämäärä on SYKEn, ympäristöministeriön ja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn käyttäjien yhteismäärä 

 

1.5.3.10 Koulutuspalvelut 

  

Suomen ympäristökeskus vastasi ympäristöhallinnon yhteisestä koulutusohjelmasta vuoden 2015 lop-
puun asti. Vuodesta 2016 lähtien ympäristöhallinnon koulutuksesta on vastannut ympäristöministeriö. 

SYKE vastasi vuonna 2016 erityisesti vesivaroihin liittyvästä koulutuksesta ja muista SYKEn tar-
peellisena pitämistä ajankohtaisista ympäristökysymyksiin liittyvistä koulutuksista ja seminaareista. 
SYKEn järjestämiä seminaareja ja koulutustilaisuuksia oli yhteensä 24. 

Koulutustilaisuuksien kohderyhmiä ovat mm. elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset, aluehal-
lintovirastot, kunnat, yritykset, ympäristöministeriö, maa- ja metsätalousministeriö sekä muu valtionhal-
linto. Koulutuksen toteutuksessa on hyödynnetty uutta teknologiaa, esimerkiksi lähes kaikkiin koulutus-
tilaisuuksiin on voinut osallistua myös videoyhteyden tai lyncin avulla.  
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Koulutustoiminnan tunnuslukuja 2014–2016 
 2014 2015 2016 Huomautukset 

Koulutustilaisuuksia (kpl)1)2) 57 74 24  
Osallistujia (hlö)  4 400 5000 1347  
ELY-keskusten ja AVI:en osuus osallistujista 44 % 

 
44 % 19 %  

Tilaisuudet, joissa käytetty videoneuvottelulaitteita (kpl) 35 
 

52 18  
Videoyhteyden välityksellä osallistuneita (hlö) 728 

728 
1400 ei seurattu 

erikseen 
 

Palaute koulutuksen hyödyllisyydestä 3,84 
 

4,0 4,0 Asteikko 1–5 
Palaute järjestelyjen onnistumisesta 3,95 

 
4,0 4,1 Asteikko 1–5 

1) Vuosina 2014 ja 2015 SYKE vastasi ympäristöhallinnon yhteisen koulutusohjelman sekä vesitaloustehtäviin  
liittyvien koulutusten toimeenpanosta. 

2) Vuonna 2016 SYKE vastasi 18:sta ympäristöministeriön ja 5:stä maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan koulutustilaisuudesta 
ja seminaarista sekä yhdestä ministeriöiden yhteisestä tilaisuudesta. 

 

1.5.3.11 Toiminnan johtamisen, suunnittelun ja seurannan laatu- ja kehittämistyö 

 

SYKEn strategia vuosille 2015–18 julkaistiin vuoden 2015 alussa. Strategian uudistamisessa otettiin 
huomioon valtioneuvoston tulevaisuuskatsaukset, ohjaavien ministeriöiden strategiset linjaukset ja toi-
mintaympäristön muutokset. Strategiassa korostetaan sitä, että SYKEn päämääränä on tuottaa olennaista 
tietoa ja oivaltavia ratkaisuja kestävän ympäristön ja yhteiskunnan rakentamiseen sekä ennakoida yh-
teiskunnan muuttuvia tarpeita. 

Ympäristöministeriön ja SYKEn välisen tulossopimuksen rakenne ja tulosohjauskäytännöt uudistet-
tiin siten, että vuosille 2016–19 laadittu tulossopimus vastaa valtionhallinnossa strategisille tulossopi-
muksille asetettuja vaatimuksia. Uudet vaikuttavuustavoitteet ja niitä täydentävät toimenpanosuunnitel-
mat vietiin käytäntöön SYKEn sisäisten tulossopimusten kautta. Maa- ja metsätalousministeriön ja 
SYKEn välisen tulossopimuksen rakenne uudistettiin syksyllä 2016. Uusi, aiempaa strategisempi tulos-
sopimus on laadittu vuosille 2017–21. 

SYKE uudisti vuonna 2015 talouden suunnittelun ja seurannan käytäntönsä tukemaan paremmin 
rahoituksen ja kustannusten hallintaa. Vuoden 2016 budjetointi rakennettiin siten, että kaikki kustan-
nukset ja rahoituslähteet tuotiin selkeästi näkyviksi. Menettelytapa ja siihen liittyneet ohjeet auditoitiin 
sisäisesti 2016. Muutosta pidettiin kokonaisuutena tarpeellisena ja toteutusta pääosin onnistuneena. 

SYKEn toimintajärjestelmä, joka on rakennettu vastaamaan syksyllä 2015 julkaistua uutta ISO 
9001:2015 -standardia, saatiin miltei valmiiksi 2016. Henkilöstölle toimintajärjestelmä näkyy syksyllä 
2016 julkaistun intranetin rakenteen ja erityisesti ohjeistuksen uudistusten kautta. Toimintajärjestelmän 
uudistamisen myötä otettiin käyttöön sisäiset auditoinnit toiminnan kehittämisen välineenä ja järjestel-
mälliset riskienhallinnan menettelytavat. SYKE on koonnut järjestelmällisesti palautetta koko toimin-
nastaan ELY-keskuksilta ja tulosohjauksesta vastaavilta ministeriöiltä sekä laboratorio- ja koulutustoi-
minnastaan muun muassa palvelujen käyttäjiltä. Menettelyn tavoitteena on tunnistaa puutteet ja muut 
kehittämistä vaativat asiat sekä seurata tehtyjen toimenpiteiden vaikutuksia. Vuoden 2016 arviointien 
tuloksia tarkastellaan kohdassa 1.9. 

SYKE on sitoutunut vähentämään oman toimintansa hiilidioksidipäästöjä vuosina 2014–17 niin, et-
tä organisaatio on vuonna 2017 hiilineutraali. Sitoumus kuuluu ympäristöministeriön käynnistämään 
Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus -ohjelmaan. SYKEn hiilijalanjäljessä tutkimusalus Arandan 
käyttö, kiinteistöjen energiankäyttö ja virkamatkat ovat edelleen suurimmat kuormittajat, kun taas jät-
teistä on saatu laskennallista hyvitystä tehokkaasta lajittelusta johtuen. EkoSYKE-ympäristöjärjestelmä 
kattoi vuonna 2016 kaikki pääkaupunkiseudun kolme toimipaikkaa, Jyväskylän toimipaikan ja tutki-
musalus Arandan. 

Vuonna 2015 päätettiin uuden projektien talouden hallinnan työkalun hankinnasta. Työkalun käyt-
töönotto viivästyi vuodelle 2017. Viiveet aiheutuivat KIEKU-liittymien sekä eräiden uusien toiminnalli-
suuksien toteuttamisen ja testaamisen viiveistä sekä lisäpanostuksesta käyttöönoton valmisteluun. 
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1.5.3.12 Riskien hallinta  

 

SYKEn tulostavoitteiden kannalta tarkasteltuna merkittävimmät riskit voidaan luokitella karkeasti vii-
teen pääryhmään: 

• SYKEn tuottama tutkimustieto ei tue päätöksentekoa. 
• SYKE ei pysty avustamaan valtioneuvostoa, erityisesti ympäristöministeriötä sekä 

maa- ja metsätalousministeriötä, tai aluehallintoa tulossopimuksen mukaisella tavalla. 
• SYKEn vastuulla olevat ympäristötietovarannot eivät tue päätöksentekoa ja ympäris-

tötiedon saatavuutta. 
• SYKEn käytettävissä olevia voimavaroja käytetään epätarkoituksenmukaisesti. 
• SYKE ei pysty tuottamaan luotettavaa tietoa toimintansa tuloksellisuudesta taikka 

lainmukaisuudesta 
 
Strategiansa uudistamisen ja päivittämisen yhteydessä SYKE on pyrkinyt luomaan riskejä vähentä-

viä käytäntöjä ja samalla lisäämään toimintansa vaikuttavuutta yhteistyössä tulosohjaavien ministeriöi-
den kanssa.  

Vuoden 2016 tärkeimmät käytännön toimenpiteet olivat strategisen tulosohjauksen vaatimusten 
toimeenpano, tutkimuslaitosuudistukseen liittyvien yhteisten linjausten toimeenpano, toimintajärjestel-
män uudistamisen viimeistely ja sisäisten auditointien aloittaminen sekä toiminnan ja talouden suunnit-
telun uudistettujen käytäntöjen toimeenpano.  

Vuoden 2016 aikana SYKEn toimintajärjestelmän rakentamisen yhteydessä otettiin käyttöön ISO 
31000 -standardiin perustuva riskien arviointikäytäntö. Menettelytapa vastaa VAHTI-ohjeluonnoksessa 
30.12.2016 kuvattua menettelyä. VAHTI-ohjeen luonnoksesta poiketen SYKEssä arvioidaan erikseen 
myös maineriskit ja henkilöstöriskit. Käytäntöä testattiin vuoden 2016 aikana, ja ensimmäinen laaja 
arviointikierros tehtiin vuoden 2017 alussa. Merkittävimmät riskit, jotka SYKEn johtoryhmä priorisoi ja 
joiden osalta päätettiin erillisistä toimenpiteistä, liittyvät  

- ympäristön tilaa koskevan tiedon saatavuuden ja laadun varmistamiseen,  
- SYKEn uusiutumiseen ja toiminnan suuntaamiseen,  
- vaativien tutkimus- ja kehityshankkeiden hallintaan, 
- SYKEn tunnettuuden varmistamiseen erityisesti kansainvälisessä T&K-yhteistyössä, 
- SYKEn omasta päätöksenteosta riippumattomiin, SYKEn toiminnan edellytyksiin vaikuttaviin 

ratkaisuihin. 
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1.6 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen 

 
SYKEn strategiassa on asetettu tavoitteeksi, että henkilöstön osaaminen vastaa muuttuvia tarpeita ja 
SYKEssä pystytään hyödyntämään eri alojen uusinta osaamista sekä ottamaan käyttöön uusia tapoja 
tehdä työtä ja tuottaa tietoa. Tavoitteena on myös huolehtia siitä, että työstä ja työyhteisöstä kannetaan 
vastuuta yhdessä. Tavoitteita on täsmennetty henkilöstöstrategian. päivityksen yhteydessä. 

 
Henkisten voimavarojen hallinnan mittarit vuosina 2014–2016 
 Mittari Toteuma 

2014 
Toteuma 
2015 

Tavoite 
2016 

Toteuma 2016 

Henkilöstörakenne Henkilötyön määrä  
(htv) 

635 586 555 556 

Toimintamenorahoitteinen 
htv  

362 299 330 289 

Toimintamenorahoitteinen  
htv-osuus (%) 

57 51 52 52 

T&K-toiminnan  
toimintamenorahoitteinen 
htv-osuus (%) 

42 45 40 42 

Tuottavuusohjelman 
mukainen vähenemä (htv)1) 

– 6 – 3 - - 

Muut henkilöstön  
muutokset (htv) 

– 31 – 46 – 30 – 30 

Työhyvinvointi Työtyytyväisyys  
(VMBaro) 

3,65 ** 3,7 3,7 

Innostava johta-
minen ja esimies-
työ 

Johdon toiminta esimerkki-
nä ja suunnannäyttäjänä 

3,31 ** 3,4 3,3 

Töiden yleinen organisointi 
työyhteisössä2) 

3,43 ** 3,3 Esimiesten onnistuminen työn orga-
nisoinnissa: 3,3 
Johdon onnistuminen työn organi-
soinnissa: 3,1 

Osaamisen kehit-
tyminen ja uudis-
tuminen 

Tulos- ja kehityskeskustelu-
jen toimivuus osaamisen 
kehittämisessä 

3,25 ** 3,3 3,1 

Esimiesten ja johdon  
asettamat mahdollisuudet 
uudistua työssä2) 

3,57 ** 3,6 Mahdollisuus kokeilla ja tehdä asioi-
ta uudella tavalla: 3,6 

Henkinen, fyysi-
nen, sosiaalinen ja 
eettinen työkyky 

Työyhteisön avoimuus 
asioiden valmistelussa ja 
päätöksenteossa2) 

3,26 ** 3,3 Viestinnän avoimuus, oikea-
aikaisuus ja vuorovaikutteisuus 
työyhteisössä: 3,3 

Työn innostavuus ja työssä 
koettu työn ilo 2) 

3,75 ** 3,75 Motivoituminen ja innostuminen 
työssä: 4,0 
Työyhteisön vuorovaikutteisuus ja 
innostavuus: 4,2 

Sairauspoissaolot 
(työpäivää/htv) 

6,1 6,8 6,5 7,7 

1) Tuottavuusohjelma päättyi vuonna 2015 
2) VMBaron kysymyspatteristoa muutettiin vuoden 2015 aikana. Toteutumissa on esitetty aiempia tavoitteita lähinnä vastaavat tulokset. 
** VMBaro-mittausta ei tehty vuonna 2015. 

  



Suomen ympäristökeskuksen raportteja 7/2017   45 

 

1.6.1 Henkilöstön määrä, rakenne ja henkilöstökulut 

 
SYKEn henkilöstön määrä ja henkilötyövuosikertymä pienenivät neljättä vuotta. Vuoden 2016 lopussa 
SYKEssä työskenteli 22 henkilöä vähemmän kuin vuoden alkaessa. Henkilöstön työpanos pieneni 30 
henkilötyövuoden verran. Määräaikaisia palvelussuhteita solmittiin selvästi aikaisempaa vähemmän. 
ELY-keskusten palvelusopimusten irtisanomisesta johtuneet laboratorion henkilöstövähennykset näkyi-
vät vuonna 2016, koska palvelussuhteet päättyivät osin vuoden 2015 lopussa  ja osin talven 2016 aika-
na. Kokonaisuutena henkilötyön määrä väheni ELY-palvelusopimusten irtisanomisten takia 15 henkilö-
työvuodella vuonna 2016. 

Pysyvässä palvelussuhteessa olevan henkilöstön osuus koko henkilöstöstä nousi 82 prosenttiin. Py-
syvän henkilöstön määrä aleni yhdellä henkilöllä. Pysyvästä henkilöstöstä jäi eläkkeelle 16 henkilöä. 
Vuonna 2016 SYKEstä jäätiin eläkkeelle keskimäärin 64,3-vuotiaana. Muuta vaihtuvuutta oli vähän ja 
korvaavia rekrytointeja tehtiin maltillisesti.  

SYKEn koulutustasoindeksi on 6,7. Se on erittäin korkea verrattuna valtion koko henkilöstön kou-
lutustasoindeksiin (5,3 vuonna 2015) ja myös muihin valtion tutkimuslaitoksiin (6,2 vuonna 2015). 
Vuonna 2016 tohtorin tai lisensiaatin tutkinnon suorittaneita oli 167 henkilöä. 

Palkkoja korotettiin 1.2.2016 lukien yleiskorotuksella, jonka suuruus oli 13 euroa kuukaudessa, 
kuitenkin vähintään 0,43 prosenttia. Muuten palkkausten tarkistuksissa noudatettiin varovaisuutta val-
tioneuvoston palkkaliukumien rajoittamista koskevan päätöksen mukaisesti. SYKEn keskimääräinen 
palkkakehitys valtion Tahti-tietokannan mukaan oli 2,3 % vuoden 2016 aikana. Tason nousu johtuu 
siitä, että palveluksesta poistui nuorehkoa määräaikaista henkilöstöä, joiden ansiotaso oli alempi kuin 
SYKEssä keskimäärin. Henkilöstön ikärakenteen muutos näkyy myös henkilöstön keski-iän nousuna. 

 

Henkilöstön määrä ja rakenne sekä henkilöstökulut vuosina 2014–2016  
 2014 2015 2016 

Henkilöstön lukumäärä 660 602 580 
Muutos edelliseen vuoteen verrattuna, % – 5,8 –.8,8 – 3,7 
Pysyvän henkilöstön lukumäärä  497 475 474 
Pysyvän henkilöstön osuus -% 75 79 82 
Määräaikaisen henkilöstön lukumäärä  163 127 106 
Määräaikaisen henkilöstön osuus -% 25 21 18 
Osa-aikaisen henkilöstön osuus, % 11,7 11,8 10,3 
    
Henkilötyövuodet 635 586 556 
    
Henkilöstön keski-ikä, vuotta 46 46 47 
45 vuotta täyttäneiden osuus, % 55 57 58 
Koulutustasoindeksi 6,5 6,5 6,7 
    
Tehdyn työajan osuus säännöllisestä vuosityöajasta % 80,0 80,4 80,6 
Työvoimakustannukset, 1 000 euroa 38 674 36 571 34 782 
Välillisten työvoimakustannusten osuus tehdyn työajan palkoista, % 59 59 55 
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Henkilöstön määrä toimintayksiköittäin (31.12.2016, henkilöä)  
Toimintayksikkö Pysyvät Määräaikaiset Yhteensä 
Johto ja johdon tuki 6 0 6 
Kansainvälisten asian yksikkö 10 0 10 
Ilmastonmuutoksen strateginen ohjelma 9

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

4 13 
Kulutuksen ja tuotannon keskus 67 26 93 
Luontoympäristökeskus 55 13 68 
Merikeskus 62 21 83 
Vesikeskus 93 14 107 
Ympäristöpolitiikkakeskus 31 17 48 
Laboratoriot 41 3 44 
Hallinto-osasto 29 2 31 
Viestintä 15 3 18 
Tietokeskus 55 4 59 

 YHTEENSÄ 473 107 580 
 

 

Henkilöstön määrä henkilöstöryhmittäin (31.12.2016, henkilöä) 
Henkilöstöryhmä Pysyvät Määräaikaiset Yhteensä 
Laboratoriohenkilöstö 32 10 42 
Toimistohenkilöstö 40 12 52 
Tutkijat/asiantuntijat 342 83 425 
Päälliköt 60 1 61 
YHTEENSÄ 474 106 580 
. 

1.6.2 Työhyvinvointi ja työsuojelu 

 
Loppuvuodesta 2016 toteutetun VMBaro-työilmapiirikyselyn ja esimiesarvioinnin tulokset olivat erit-
täin hyviä. Tulokset julkistetaan alkuvuonna 2017, ja kehittämistoimenpiteiden toteutus alkaa sen jäl-
keen. Sairauspoissaolojen määrä kasvoi vuonna 2016 hieman, mutta oli edelleen alle valtion keskiarvon 
(valtio 2015: 8,6 työpäivää/htv.) Muutamat pitkäkestoiset, vakavista sairaustapauksista ja tapaturmista 
johtuneet poissaolot vaikuttivat sairauspäivien lisääntymiseen. 

Syksyn 2016 aikana laadittiin uusi työsuojelun toimintaohjelma, jonka valmistelussa käytettiin 
Työturvallisuuskeskuksen mallia. Toimintaohjelman edellyttämät toimenpiteet kuvataan tarkemmin 
vuosittain tehtävässä työsuojelun toimintasuunnitelmassa. Vuosisuunnitelman laadinnan yhteydessä 
toimintaohjelmaa tarkistetaan ja tarvittaessa päivitetään. Arandalla pidettiin kesällä meripelastusharjoi-
tus ensimmäistä kertaa avomeriolosuhteissa. Aikaisemmin harjoituksia on pidetty Arandan kotisataman 
satama-altaassa. Pelastusharjoitukseen osallistuneilta saatiin hyvää palautetta erityisesti siitä, että harjoi-
tus pidettiin avomerellä. Avomeriharjoituksia on tarkoitus järjestää jatkossakin. Sisäilmaan liittyviä 
selvityksiä on tehty vuoden aikana Mechelininkadun ja Joensuun toimipaikoissa, joissa on esiintynyt 
sisäilmaoireilua. Tutkimuksia jatketaan tarpeen mukaan. Vuoden aikana järjestettiin kaksi Ensiapu I -
kurssia (Oulu ja Joensuu) ja kaksi Ensiavun kertauskurssia (Mechelininkatu ja Kuninkaantammi). Oulun 
toimipaikassa järjestettiin työsuojelun yhteistyökokous, jossa sovittiin SYKEn ja Luken välisestä työ-
suojeluyhteistyöstä. 

Viikin toimitilojen suunnittelussa on alusta lähtien otettu huomioon työympäristön muutos koko-
naisuutena. Henkilöstön kannalta kyse on fyysisen, virtuaalisen ja sosiaalisen työympäristön muutoksis-
ta. Muutoksiin sopeutumista on tuettu mahdollistamalla henkilöstön osallistuminen tilojen suunnittelu-
prosessiin sekä huolehtimalla ajantasaisesta viestinnästä.  

Henkilöstön hyvinvointia tuettiin myös järjestämällä koko henkilöstölle yhteinen työhyvinvointi-
päivä syyskuussa. Sen aikana SYKEn päätoimipisteessä pidettiin aivojen hyvinvointiin ja työssä jaksa-
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miseen liittyvät luennot, joihin muiden toimipaikkojen henkilöstö pystyi osallistumaan etäyhteyksien 
välityksellä. Lisäksi henkilöstölle järjestettiin eri toimipisteissä erilaisia liikuntaan ja kulttuuriin liittyviä 
aktiviteettejä. 

Työterveyshuollon kanssa tehtävää yhteistyötä syvennettiin ja terävöitettiin. Toiminta painottui en-
tistä enemmän ennalta ehkäisevään työterveyshuoltoon tavoitteena henkilöstön ja työyhteisöjen psyyk-
kisen ja fyysisen terveyden edistäminen, jaksamisen ja voimavarojen lisääminen sekä muutoksissa tu-
keminen. Ennaltaehkäisevän toiminnan lisääntyminen selittää työterveyshuollon kustannusten nousua. 
Siihen vaikutti myös henkilöstön ikärakenteen muutoksesta aiheutuva terveystarkastusten määrän kas-
vu. SYKEn pääasiallinen työterveyshuoltopalvelujen tuottaja on VITA Lääkäriasema Oy. Työnanta-
jayhteistyö työkykyä ylläpitävän toiminnan ja terveyden seurannan tiimoilla on toiminut erittäin hyvin. 
Työterveyshuollon tekemän asiakastyytyväisyyskyselyn mukaan myös henkilöstö on ollut tyytyväistä 
tai erittäin tyytyväistä sen palveluihin. 
 

Henkilöstön työkyky ja hyvinvointi sekä työterveyshuollon investoinnit vuosina 2014–2016 
 2014 2015 2016 

Pysyvän henkilöstön poistuma, % 4,7 4,2 4,3 

Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen, % 0,3 0,3 0,0 

Sairauspoissaolot, työpäivää / htv 6,1 6,8 7,7 

Työterveyshuolto, euroa / htv (brutto) 628 773 857 

Työterveyshuolto, euroa / htv (netto) 383 513 600 

 

1.6.3 Palkitseminen 

  
SYKEssä on käytäntönä palkita vuosittain omassa työssään onnistuneita projektiryhmiä tai pysyviä 
tiimejä. Vuonna 2016 pääjohtaja myönsi ryhmäpalkkion neljän eri ryhmän tai tiimin avainhenkilöille. 
Ryhmäpalkkion sai yhteensä 32 henkilöä. 

1.6.4 Osaaminen 

 
SYKEssa on panostettu johdonmukaisesti esimiesosaamisen sekä ammatillisen osaamisen ylläpitämi-
seen ja parantamiseen. Huomattava osa koulutuksesta on järjestetty yhteistyössä muiden LYNET-
laitosten kanssa. SYKEn ryhmäpäälliköistä kuusi osallistui uuteen digitaalisessa ympäristössä toteutet-
tavaan JET-koulutusohjelmaan. Vuonna 2016 käynnistettiin myös kaksi lyhyempää, tiimi- ja projekti-
päälliköille suunnattua esimieskoulutusohjelmaa. Hanke- ja innovaatiojohtamisen koulutusohjelmassa 
(tuotekehittäjän erikoisammattitutkinto) jatkoi 11 aktiivista sykeläistä. SYKEn osalta tuotekehittäjän 
erikoisammattitutkinnon tavoitteeksi on asetettu erityisesti sähköisten palveluiden kehittäminen. Kaikki 
em. koulutukset toteutetaan yhteistyössä muiden LYNET-laitosten kanssa. Esimiesten JET-ohjelma 
sekä hanke- ja innovaatiojohtamisen koulutusohjelmat toteutettiin oppisopimuskoulutuksena. 

Johtamisen ja esimiestyön ohella muita keskeisiä osaamisen kehittämisalueita olivat viestintä- ja 
vuorovaikutusosaaminen, tieteellinen ja ammatillinen kirjoittaminen sekä menetelmäosaaminen. Digi-
taalisen toimintaympäristön edellyttämiä valmiuksia kehitettiin järjestämällä koulutuksia mm. Twitteris-
tä, infografiikasta sekä vyvi-palveluista (Lync). Käytännön tietoturvaa – digitalisoituvaan hallintoon -
valmennusta tarjottiin koko henkilöstölle. Syksyllä 2016 SYKEssä otettiin käyttöön Optima verkko-
oppimisympäristö, jota hyödynnetään henkilöstökoulutuksessa verkko- ja monimuoto-opiskeluun.  

Luonnonvarakeskuksen toteuttamaa laajaa tilastotieteen koulutusohjelmaa jatkettiin. Yhteistyönä 
järjestettiin myös rahoitushakuun, neuvottelutaitoon ja tutkimusidean myymisen liittyvää valmennusta 
englannin kielellä. Myös muu kielikoulutus oli aktiivista. 
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SYKEn henkilöstön keskitetty koulutus vuosina 2014–2016 
 2014 2015 2016 Huomautukset 

Keskitetysti järjestetty koulutus, 
päivää 

1 653 1 992 933 Sisältää myös yhteistyössä LYNET- laitosten 
kanssa järjestetyt koulutukset. 

– josta SYKEn henkilöstökoulutus 
(pv.) 

883 1 342  835 Tilaisuuksia 63 kpl. Yksittäisiä osallistujia 395.  

– josta ympäristöhallinnon koulu-
tus (pv.) / SYKEn seminaarit ja 
koulutustilaisuudet 

334 648 97  

Koulutuspäiviä / htv 2,6 3,3 1,6  
Palaute koulutuksen hyödyllisyy-
destä 

3,9 4,0 3,9 Asteikko 1–5 

Palaute järjestelyiden onnistumi-
sesta 

4,0 4,0 4,1 Asteikko 1–5 

 

 

 

1.7 Tilinpäätösanalyysi 
 

 

Suomen ympäristökeskuksen laskentatoimi tuottaa vuosittain liikekirjanpidon, talousarviokirjanpidon ja 
kustannuslaskennan tilinpäätöksen. Liikekirjanpidon tilinpäätös konkretisoituu tuotto- ja kululaskel-
maan sekä taseeseen ja talousarviokirjanpidon tilinpäätös talousarviokirjanpidon toteutumalaskelmaan. 
Kustannuslaskennan tilinpäätöksen tuloksena saadaan kokonaiskustannustiedot tutkimuslaitoksen toi-
minnoista sekä maksullisen palvelutoiminnan ja yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslas-
kelmat.  

 

1.7.1 Rahoituksen rakenne 
 

SYKEn rahoitusta on tarkasteltu perusjaolla toiminnallinen rahoitus ja erillisrahoitus. Erillisrahoituksel-
la viitataan käyttötarkoitukseltaan rajattuihin ympäristövahinkojen torjunnan (35.10.20) ja alusinves-
tointien (35.10.70) sekä arvonlisäveromomenttien käyttöön. Muuta SYKEn rahoitusta kutsutaan toimin-
nalliseksi rahoitukseksi.  

SYKEn toiminnallisen rahoituksen rakenteessa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia vuosina 
2014–16. Lähes puolet toiminnallisesta rahoituksesta koostuu toimintamenomomentin ulkopuolisesta 
rahoituksesta (2016: 48 %). Vähän yli puolet toiminnallisesta rahoituksesta on edelleen valtion talousar-
vion toimintamenorahoitusta (52 %). Toiminnallisen rahoituksen käyttö pieneni edelliseen vuoteen ver-
rattuna 2,4 miljoonaa euroa ja oli yhteensä 54,8 miljoonaa euroa 2016. 

SYKE sai osana toimintamenomomentin myöntöä 2016 toisen vuoden osuuden valtiovarainminis-
teriön rahoittamasta kolmivuotisesta Envibase-kehittämishankkeesta, 2,27 miljoonaa euroa (yhteensä 
6,52 milj. euroa vuosina 2015–17). Hankkeen tavoitteena on tehostaa ympäristötiedon hankintaa, varas-
tointia ja jakelua. Lisäksi toimintamenomomentin myönnöstä 2,1 miljoonaa euroa on tarkoitettu ympä-
ristöhallinnon keskitettyyn ICT-toimintaan. Erillisrahoituksien käyttöä seurataan SYKEn kirjanpidossa 
projektoituna. SYKEn toimintamenorahoituksen käyttö väheni 0,8 miljoonaa euroa vuoteen 2015 ver-
rattuna.  

SYKEn ulkopuolinen rahoitus on jaettu kolmeen pääluokkaan: muu budjettirahoitus, budjetin ulko-
puolinen rahoitus ja maksullisen toiminnan tuotot. Ulkopuolisen rahoituksen prosentuaalinen osuus on 
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pysynyt vuosina 2014–16 suunnilleen samalla tasolla, vaikkakin sen kokonaismäärä laski 1,7 miljoonaa 
vuodesta 2015. Muun budjettirahoituksen osalta ympäristöministeriön erillisrahoitus laski edelliseen 
vuoteen verrattuna 1,6 miljoonaa euroa (-23 %). Maa- ja metsätalousministeriön rahoitus nousi hieman 
(0,4 milj. euroa, +17 %). Merkittävimmistä tutkimusrahoittajista Suomen Akatemian rahoituksen määrä 
kasvoi erityisesti Akatemian kautta koordinoitavan valtioneuvoston strategisen tutkimuksen rahoituksen 
myötä 1,5 miljoonaa euroa (+63 %). Tekesin rahoitus samoin kuin muu budjettirahoitus väheni. 

Budjetin ulkopuolinen rahoitus laski EU-projektien ja niihin sisältyvän rahoituksen vähentyessä. 
SYKE sai 2016 uusia EU-rahoitteisia hankkeita, mutta niiden toiminta käynnistyy varsinaisesti vasta 
vuoden 2017 puolella. Muu budjetin ulkopuolinen rahoitus on pysynyt samalla tasolla vuosina 2014–16. 

SYKEllä on sekä julkisoikeudellista että liiketaloudellista maksullista toimintaa. Maksullisen toi-
minnan osuus toiminnallisesta rahoituksesta oli 3,6 miljoonaa euroa (7 %) vuonna 2016. Pääosa maksul-
lisen toiminnan tuotoista koostuu liiketaloudellisesti hinnoitelluista tutkimus- ja asiantuntijapalveluista. 
Julkisoikeudellisten tuottojen määrä – 0,4 miljoonaa euroa vuonna 2016 – on kokonaisuuden kannalta 
vähäinen.  

Alusinvestointeihin sekä ympäristövahinkojen torjuntaan myönnettävät ja käytettävät varat voivat 
vaihdella vuosittain merkittävästi riippumatta SYKEn muusta toiminnasta. Siksi näitä rahoituksia on 
tarkasteltu erillään SYKEn muusta rahoituksesta. SYKE käytti vuosina 2014–16 lähes 5 miljoonaa eu-
roa ympäristövahinkojen torjuntaan. Alusinvestointien toteuttamiseen SYKE käytti vuonna 2016 0,5 
miljoonaa euroa. Arvonlisäveromomentteja käytettiin 2016 yhteensä noin 3,6 miljoonaa euroa. 

 
 
 

SYKEn menot rahoituslähteittäin v. 2014–2016 (milj. euroa ja %) 
 2014 2015 2016 

milj. € % milj. € % milj. € % 
TOIMINNALLINEN RAHOITUS       
Toimintamenorahoitus 31,4 52 29,3 51 28,5 52 
Ulkopuolinen rahoitus 29,1 48 27,9 49 26,2 48 
  – Ympäristöministeriö 6,9 11 7,1 12 5,5 10 
  – Maa- ja metsätalousministeriö 2,5 4 2,4 4 2,8 5 
  – Suomen Akatemia 3,1 5 2,4 4 3,9 7 
  – Tekes 0,7 1 1,5 3 0,7 1 
  – Muu budjettirahoitus 2,3 4 3,2 6 2,6 5 
  Muu budjettirahoitus yhteensä: 15,5 26 16,6 29 15,5 28 
  – EU-rahoitus 5,0 8 3,8 7 3,0 5 
  – Muu budjetin ulkopuolinen rahoitus 4,1 7 4,1 7 4,1 8 
  Budjetin ulkopuolinen rahoitus yhteensä 9,1 15 7,9 14 7,1 13 
  Maksullisen toiminnan tulot 4,6 8 3,4 6 3,6 7 
TOIMINNALLINEN RAHOITUS YHTEENSÄ 60,5 100 57,2 100 54,8 100 
ERILLISRAHOITUS       
  Ympäristövahinkojen torjunta 4,7  4,8 

 
4,8 

   Alusinvestoinnit 8,9  3,5  0,5  
  Arvonlisäveromomenttien käyttö 4,8  3,9 

 
3,6 

 KAIKKI YHTEENSÄ 79,0  69,4 
 

63,7 
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1.7.2 Talousarvion toteutuminen (luku 2)  
 

Eduskunta myönsi SYKElle 2016 talousarviossa toimintamenomomentille 35.01.04 kaksivuotista net-
tomäärärahaa 30 014 000 euroa. Toisessa lisätalousarviossa määrärahaa leikattiin 199 000 euroa. Määrä-
rahan muutoksessa otettiin huomioon lisäyksenä 2 000 euroa valtion vuokrajärjestelmässä käyttöön 
otetun omakustannusperiaatteen vaikutuksen tarkistuksesta ja vähennyksenä 201 000 euroa VaEL-
maksun väliaikaisesta alentamisesta johtuen. Yhteensä laitoksella oli käytettävissään vuoden 2016 net-
tomäärärahaa 29 815 000 euroa. Perustoimintaan myönnetty määräraha (ilman Envibase-
hankerahoitusta tarkasteltuna) väheni 1 906 000 euroa (-6 %). 

Toimintamenomomentin bruttomenojen toteuma oli 0,6 miljoonaa ennakoitua suurempi (toteuma 
54,6 milj. euroa; TAE 54,0 milj. euroa). Tulojen hankinnassa onnistuttiin ennakoitua paremmin: brutto-
tulojen toteuma oli 26,1 miljoonaa euroa (TAE 24,0 milj. euroa). Nettomenot jäivät siten ennakoitua 
pienemmiksi (toteuma 28,5 milj. euroa; TAE 30,0 milj. euroa) ja siirtyvä määräraha kasvoi 1,3 miljoo-
naa euroa. Siirtyvän erän kasvu johtui osittain uusien rahoitusinstrumenttien myötä parantuneesta yh-
teisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuudesta, osittain hallinnollisten kustannusten onnistuneesta 
leikkauksesta. Siirtyvästä erästä 1,0 miljoonaa euroa on sidottu Envibase-hankkeen toimintaan 2017.  

SYKEn käyttöön asetettiin 2016 talousarviossa momentille 35.10.20 arviomäärärahaa ympäristöva-
hinkojen torjuntaan 5 900 000 euroa, 500 000 euroa enemmän kuin edellisenä vuonna. Momentti muu-
tettiin kolmannessa lisätalousarviossa kaksivuotiseksi siirtomäärärahaksi. Momentin käyttö oli 4,8 mil-
joonaa euroa, ja määrärahaa siirtyi vuodelle 2017 1,1 miljoonaa euroa. Korvauksia öljysuojarahastosta 
ja vahinkojen aiheuttajilta tuloutettiin momentille 12.35.10 1,2 miljoonaa euroa. SYKE sai 2014 valtuu-
den tehdä kymmenvuotisia kokonaispalvelusopimuksia öljyntorjuntapalvelujen ostamisesta enintään 
4 000 000 euron kokonaiskustannusten määrästä momentille 35.10.20. Valtuus käytettiin 2014, ja siitä 
aiheutui 2016 talousarvomenoja 0,4 miljoonaa euroa. 

SYKEn käyttöön myönnettiin 2016 talousarviossa alusinvestointimomentille 35.10.70 määrärahaa 
7 500 000 euroa merentutkimusalus Arandan peruskorjaukseen sekä jääolosuhteissa toimivan öljyntor-
juntalaitteiston ja muun avomeriöljyntorjuntakaluston hankinnoista aiheutuviin menoihin. Merentutki-
musalus Arandan peruskorjauksen toteuttamiseksi SYKElle uusittiin vuodelle 2016 vuoden 2015 talo-
usarviossa annettu valtuus tehdä sopimuksia ja antaa sitoumuksia, joista aiheutuu menoja vuoden 2015 
jälkeisille vuosille yhteensä enintään 11 000 000 eurolla (vuodelle 2016 4,0 milj. euroa). Peruskorjauk-
sen kilpailutus ei valmistunut 2016, joten valtuutta ei voitu käyttää. Eduskunta uusi käyttämättä jääneen 
valtuuden vuodelle 2017 käytettäväksi. SYKE käytti momentin määrärahaa 2016 vain 0,5 miljoonaa 
euroa. SYKE palautti momentin vuoden 2014 öljyntorjuntalaitteiston hankintaan tarkoitettua määrära-
haa 1,4 miljoonaa euroa.  

SYKE käytti muita ympäristöministeriön hallinnonalan siirtomäärärahamomentteja 2015 yhteensä 
0,4 miljoonaa euroa ja hallinnonalan arvonlisäveromomenttia 3,5 miljoonaa euroa. Muiden hallin-
nonalojen siirtomäärärahoja SYKE käytti 2,3 miljoonaa euroa, josta 2,0 miljoonaa euroa koostui maa- ja 
metsätalousministeriön hallinnonalan vesivarojen käytön ja hoidon menoista. Muiden hallinnonalojen 
arvonlisäveromomentteja SYKE käytti 0,1 miljoonaa euroa. 

 

1.7.3 Tuotto- ja kululaskelma (luku 3) 
 

SYKEn toiminnan tuottojen euromäärissä ei tapahtunut 2016 merkittäviä muutoksia edelliseen vuoteen 
verrattuna. Tilavuokrista ja käyttökorvauksista saadut tulot kasvoivat 58 % mutta koska niiden osuus 
kokonaistuotoista on alle prosentin, ei lisäyksellä ollut merkitystä tuottojen kokonaisuuden kannalta. 

Toiminnan kulut kokonaisuudessaan vähenivät 2,2 miljoonaa euroa (-3 %). Henkilöstökulujen 1,4 
miljoonan euron pienenemisen (-4 %) taustalla oli toisaalta 2016 toteutunut henkilösivukulujen lasku ja 
toisaalta SYKEn henkilötyövuosien väheneminen (-30 htv). SYKEn tavoitteena oli vähentää tilakustan-
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nuksia 2016 0,5 miljoonaa euroa. Tavoite saavutettiin luopumalla osasta tiloista sekä uusimalla aiempia 
vuokrasopimuksia. Palvelujen ostot vähenivät 5 %: vähenemiseen vaikutti sekä henkilötyövuosien lasku 
(-5 %) sekä projektitoiminnan vaihtelu. Muissa kuluissa ei ollut merkittävää muutosta edelliseen vuo-
teen. SYKEn valmistevarastokirjaus purettiin 2015; 2016 kirjauksia valmistevarastoihin ei ollut. Alus-
ten investointimenot ovat olleet vähäiset vuosina 2015–16 mikä näkyi myös poistojen pienenemisenä (-
13 %). Sisäisten kulujen kasvuun (+26 %) vaikutti paitsi projektitoiminnan vaihtelu myös Kiekun käyt-
töönoton yhteydessä muuttunut palkkamenojen kohdennus käyttö- ja kirjausoikeutena saadulle rahoi-
tukselle sekä SYKEn sisäisen budjetin uusittu seurantatapa. 

Rahoitustuotot ja -kulut kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna. Rahoituserien merkitys SYKEn 
tuotto- ja kululaskelmassa on vähäinen. 

Satunnaisia kuluja tai tuottoja ei ollut vuonna 2016; satunnaisiin tuottoihin 2015 kirjattiin 2014 ta-
pahtuneen keskeneräiseen käyttöomaisuuteen liittyvä arvonlisäverokirjausvirheen korjaus, 565 412,90 
euroa, valtiokonttorin ohjeistuksen mukaisesti. 

Siirtotalouden tuotot EU:lta vähenivät edelleen EU-rahoituksen kokonaisvolyymin muutosta seura-
ten. Siirtotalouden tuotot valtionhallinnolta koostuivat öljynsuojarahaston korvauksista öljyvahinkojen 
torjuntakaluston hankinnasta (2015 korvaus Hylkeen peruskorjauksesta).  

Perityt arvonlisäverot lisääntyivät maksullisen toiminnan tuottojen kasvaessa ja suoritetut arvon-
lisäverot vähentyivät tilikauden hankintoja vastaavasti (-10 %). 

Tilikauden negatiivinen kulujäämä katettiin talousarviorahoituksella, joka ei sisälly toiminnan tuot-
toihin. Toiminnan tuotoksi ei valtion kirjanpidossa kirjata valtion talousarviosta tulevaa rahoitusta eikä 
muiden valtion virastojen tutkimuslaitokselle momentin käyttöoikeutena myöntämää rahoitusta. 
 
 

1.7.4 Tase (luku 4)  
 

Tase ilmaisee SYKEn hallinnassa olevan valtion omaisuuden ja saatavien määrän sekä SYKEn hoidet-
tavana olevan valtion velan. Niiden osalta SYKEllä ei ole merkittävää riskiä.  

SYKEn käyttöomaisuuden ja muiden pitkäaikaisten sijoitusten arvo laski 66 % edellisestä vuodesta. 
Muutos johtui pääasiassa Hylkeen peruskorjauksen sekä öljyntorjuntalaitteiston (peräharjat) valmistu-
misesta ja aktivoimisesta 2016. Sekä Hylkeen peruskorjauksesta että osasta öljyntorjuntalaitteistoa teh-
tiin aktivoinnin yhteydessä hallinnansiirrot puolustusvoimille (13,0 milj. euroa), joten ne eivät kasvatta-
neet SYKEn koneiden ja laitteiden tasetta. Hylje valmistui jo 2015, mutta se aktivoitiin vasta 2016.  

SYKEllä on ollut 40 000 euron osuus energia- ja ympäristöalan yritysten sekä tutkimuslaitosten 
vuonna 2008 perustamasta strategisen huippuosaamisen keskittymästä CLEEN Oy:stä (Cluster for 
Energy and Environment). Syyskuussa 2015 CLEEN Oy fuusioitui Finnish Bioeconomy Cluster FIBIC 
Oy:n kanssa. Fuusion seurauksena SYKEllä on 40 000 euron osuus uuden CLIC Innovation Oy:n osa-
kepääomasta. Voittoa tavoittelemattoman CLIC Innovation Oy:n omistaa 30 yritystä ja 17 yliopistoa ja 
tutkimuslaitosta.  

SYKEn laaja projektitoiminta ja siitä saatavien tuottojen jaksotus heijastuu lyhytaikaisten saamisten 
määrään. Lyhytaikaisten saamisten määrä laski 6 % edelliseen vuoteen verrattuna.  

Rahoitusvaroissa näkyvät EU:n vaatimuksesta SYKElle avatut saldolliset pankkitilit SYKEn koor-
dinoimia projekteja (OpenNess lkp 19390000 ja SWERA lkp 19390001) varten. Pankkitileille tulee 
EU:n maksama rahoitus, josta maksetaan osuudet partnereille. 

Projektien jaksotus näkyy myös taseen lyhytaikaisen vieraan pääoman kohdalla: saadut tulot jakso-
tettiin tilikauden tuotoiksi ja ennakoiksi tarvittaessa. Saatuja ennakoita kertyi 2016 3,6 miljoonaa euroa. 
Siirtovelkasummaan vaikuttavat vuodenvaihteen menojen jaksotukset sekä lomapalkkavelan muutos. 
SYKEn lomapalkkavelka pieneni 0,4 miljoonaa euroa vuosittaisen muutoksen ja vuosien 2006–15 lo-
mapalkkavelkakirjausten korjausten takia.  
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1.8 Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma  
 

Suomen ympäristökeskuksen johto on valtion talousarviosta annetun lain 24 b §:n mukaisesti vastuussa 
laitoksen sisäisen valvonnan järjestämisestä, asianmukaisuudesta ja riittävyydestä sekä sisäiseen valvon-
taan sisältyvästä riskienhallinnasta. Sisäisen valvonnan tarkoituksena on antaa kohtuullinen varmuus 
siitä, että viraston toiminta on tehokasta ja tarkoituksenmukaista, toimintaan liittyvä raportointi on luo-
tettavaa ja toiminnassa noudatetaan lakeja ja säädöksiä. Sisäistä valvontaa arvioidaan SYKEssä säännöl-
lisesti osana laitoksen muuta seuranta- ja arviointitoimintaa. 

Tehtyjen arviointien perusteella Suomen ympäristökeskuksen sisäinen valvonta täyttää valtion talo-
usarviosta annetun asetuksen 69 §:ssä säädetyt tavoitteet pääsääntöisesti hyvin. Valtiontalouden tarkas-
tusviraston (VTV) tilintarkastuskertomuksessa vuodelta 2015 todettiin, että käyttöomaisuuden käsitte-
lyssä on ollut puutteita ja niiden johdosta SYKEn on syytä ryhtyä toimenpiteisiin. SYKE joutuu 
edelleen panostamaan käyttöomaisuuden käsittelytoimenpiteisiin. Tämä on yksi asia, jota tullaan kehit-
tämään taloustehtävien uudelleenjärjestelyllä. Taloustehtävien uudelleenjärjestelyä valmisteltiin SY-
KEssä vuonna 2016, ja vuoden 2017 alussa tehtiin päätös tehtävien keskittämisestä. Tehtävien keskit-
tämisen odotetaan tehostavan toimintaa ja lisäävän osaamista taloustehtävissä. VTV suositteli vuonna 
2015 toteutetun ylimmän johdon menettelytapojen tarkastuksen perusteella, että mahdollisiin esteelli-
syyksiin on kiinnitettävä tarkempaa huomiota. Vuonna 2016 valmisteltiin SYKEn koko johtoa koskeva 
sidonnaisuuksien ilmoittamisen käytäntö, joka otetaan käyttöön 2017. Menettely täydentää vuonna 2015 
uudistettua sivutoimilupia ja -ilmoituksia koskevaa käytäntöä. 

SYKEn toimintajärjestelmän rakentamisen yhteydessä luotiin järjestelmällinen käytäntö riskien 
tunnistamiseksi ja arvioimiseksi sekä tarvittavien toimenpiteiden määrittämiseksi. Menettely pohjautuu 
ISO 31 000 -standardiin. Riskien arvioinnit ja niiden yhteenveto tehtiin vuoden 2017 alussa. Johtoryhmä 
priorisoi riskit ja vastuutti tarkempien toimenpidesuunnitelmien laadinnan. Vuoden 2016 aikana tehdyn 
sisäisen auditoinnin, ympäristöjärjestelmän ulkoisen auditoinnin, laboratoriotoiminnan auditointien sekä 
VMBaro-kyselyn tuloksia on hyödynnetty toiminnan ja sisäisen valvonnan kehittämisessä. 

Vuonna 2016 jatkettiin taloustilanteen tarkempaa seurantaa. Taloustilanteen kehitystä käsiteltiin 
säännöllisesti kuukausittain SYKEn johtoryhmän ja toimintayksiköiden johtoryhmien kokouksissa. 
SYKEn ja valtion tiukentunut taloudellinen tilanne asetti talouden seurannalle uusia vaatimuksia sekä 
sisällön että aikataulun suhteen. SYKEn vuonna 2015 uudistettu budjetointi tuo näkyviin sekä toimin-
tamenomomentin että ulkopuolisen rahoituksen käytön ja tuloarvion. Budjetti myös sidotaan tulossopi-
muksissa aiempaa tiukemmin toimintaan. Esitetty budjetointimalli on yhdenmukainen KIEKU-
kirjanpito-ohjelmiston kanssa ja mahdollistaa KIEKUn tehokkaan käytön talousraportoinnissa. Budjetin 
laadintaprosessia tarkasteltiin sisäisessä auditoinnissa kesäkuussa 2016. Uusittua budjetointimallia pi-
dettiin auditoinnin perusteella toimivana ja sen koettiin lisänneen henkilöstön talousosaamista laajasti.  
 

1.9 Arviointien tulokset 
 

ELY-keskuksille ja tulosohjauksesta vastaaville ministeriöille suunnattu palvelukykykysely tehtiin 
vuonna 2016 rakenteeltaan pääosin samanlaisena kuin vuonna 2015. Kyselyn toteuttamiseen käytettiin 
toista kertaa sähköistä lomaketta, mikä mahdollisti palveluiden merkityksen ja niissä onnistumisen ku-
vaamisen graafisesti.  

Kyselyn tulokset vastasivat kokonaisuutena aiempien kyselyiden tuloksia. Tulokset olivat joko py-
syneet ennallaan tai parantuneet lievästi eri tehtäväalueilla tai palvelukokonaisuuksissa. SYKEn nähtiin 
onnistuneen tehtävissään vähintään sovitusti. SYKEn toimintaa ja palveluita pidettiin tärkeinä vastaajien 
kannalta. Ministeriöiden vastaajat näkivät SYKEn onnistuneen tehtävissä hieman heikommin kuin 
ELY-keskusten vastaajat.  

SYKE oli onnistunut suhteellisesti parhaiten erityistilannepalveluissaan sekä tutkimus- ja kehittä-
mistoiminnassa. Parannettavaa oli edelleen tietojärjestelmiin ja ympäristötietovarantojen käyttöön liitty-
vissä palveluissa sekä joissakin asiantuntijatuen tehtävissä. Näiltäkin osin SYKEn arvioitiin onnistuneen 
vähintään kohtalaisesti. 
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DNV GL auditoi SYKEn sertifioidun ympäristöjärjestelmän vuonna 2016. Kyseessä oli vuosittain 
tehtävä määräaikaisauditointi. Auditoinnissa tarkasteltiin erityisesti virkamatkustamista, koska matkois-
ta aiheutuu merkittävä osa SYKEn toiminnan kasvishuonekaasupäästöistä. Auditoinnissa todettiin, että 
SYKEn käytännöt virkamatkustamisen osalta ovat hyvällä tasolla. Etäneuvottelujen käytön lisääntymis-
tä DNV GL piti hyvänä. Auditoinnissa ei havaittu yhtään vakavaa poikkeamaa. Lieviä poikkeamia ha-
vaittiin yhteensä viisi. Poikkeamiin johtaneet syyt analysoitiin ja poikkeamat korjattiin annetussa mää-
räajassa.  

FINAS-akkreditointipalvelu arvioi SYKEn testaus-, kalibrointi- ja vertailumittaustoiminnan sekä 
näytteenottajien sertifiointitoiminnan vuonna 2016. Laboratoriotoiminnassa on tapahtunut muutoksia 
ELY-keskusten asiakkuussopimusten päättymisen ja eläköitymisten vuoksi. Henkilöstöä on vähennetty 
ja SYKEn laboratorioiden pätevyysalueet on määritelty uudelleen. Epäorgaaninen analytiikka on keski-
tetty Oulun laboratorioon, Kuninkaantammen laboratoriossa tehdään metallianalytiikkaa ja orgaanista 
kemiaa, ja Jyväskylän laboratoriossa tehdään akkreditoituja ekotoksikologisia testejä. Rahoitus painot-
tuu entistä enemmän projektirahoitukseen. Johtamiskoulutukseen ja laboratoriohenkilöstön osaamisen 
laajentamiseen on panostettu. 

Näytteenottajien sertifiointijärjestelmän kehittämiskohteet olivat kohdentuneet erikoistumisalojen 
pätevyysvaatimuksien tarkentamiseen, ulkopuolisten kouluttajien toiminnan seurannan parantamiseen 
sekä asiantuntijoiden ja kouluttajien käytännön asiantuntemuksen varmistamiseen. Toiminnan kehittä-
misen lähtökohtana ovat olleet toiminnan laadun parantamisen lisäksi toimikentän ja sertifionnin roolin 
muutosten ennakointi. Arviointikäynnin havaintojen perusteella Certi-ryhmän johtamisjärjestelmä on 
toimiva. 

SFS auditoi vuonna 2016 SYKEn toiminnan toimialayhteisönä. Toiminnan arvioitiin olevan koko-
naisuutena toimiva. Auditoinnin yhteydessä havaittiin useita vahvuuksia, joista esimerkkinä hyvät stan-
dardisoinnin verkkosivut ja kattava sähköisten työkalujen käyttöönotto. Todettiin myös, että SYKEn 
osallistuminen komiteoiden kokouksiin on ollut säännöllistä. Toimialayhteisötoiminnassa SYKEn vah-
vuudeksi katsottiin hyvä substanssiosaaminen vastuualueellaan. 

 
 

1.10 Yhteenveto havaituista väärinkäytöksistä 
 

SYKEn tarkastustoiminnassa on seurattu ja raportoitu tulostavoitteiden toteutumista, laadittu johdolle 
selvityksiä toiminnan kustannuksista ja resurssien käytöstä, teetetty EU-varojen käyttöä koskevia tilin-
tarkastuksia ja valvottu annettujen ohjeiden noudattamista. Taloudenhoito on asianmukaisesti ja luotet-
tavasti hoidettu. Tilintarkastuksissa tai muissa yhteyksissä ei ole havaittu väärinkäytöksiä. 

BONUS-sihteeristö kiinnitti kuitenkin vuoden 2016 lopulla huomiota yhden BONUS-hankkeen ra-
porttien viivästymiseen. Sihteeristö viittasi samalla mahdollisiin sanktioihin, mikäli puutteita ei korjata. 
SYKE on sittemmin toimittanut puuttuneet raportit, mutta hankkeen lopullinen päättäminen siirtyi vuo-
den 2017 puolelle. SYKE tulee tapauksen johdosta tarkentamaan raportointien valvontakäytäntöjään. 
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2 Talousarvion toteutumalaskelma 
Sivu 1 
 
Osaston, momentin ja tilijaottelun numero 
ja nimi 

Tilinpäätös 2015 
 

Talousarvio 2016 
(TA+LTA:t) 

Tilinpäätös 2016 
 

Vertailu 
Tilinpäätös– 
Talousarvio 

Toteutuma % 

11. Verot ja veronluonteiset tulot 236 031,94 302 608 302 608,20 0,00 100 % 

11.04.01. Arvonlisävero 236 031,94 302 608 302 608,20 0,00 100 % 

      

12. Sekalaiset tulot 12 286 068,23 3 004 026 3 004 025,65 0,00 100 % 
12.35.10. Korvaukset ympäristövahinkojen 
torjuntatoimista 11 262 556,66 1 224 960 1 224 960,26 0,00 100 % 
12.35.99. Ympäristöministeriön hallin-
nonalan muut tulot 296 497,70 170 967 170 966,95 0,00 100 % 

   12.35.99.3. EU-rahoitus 296 497,70 170 967 170 966,95 0,00 100 % 
12.39.04. Siirrettyjen määrärahojen 
peruutukset  708 951,71 1 433 425 1 433 424,78 0,00 100 % 

12.39.10. Muut sekalaiset tulot 18 062,16 174 674 174 673,66 0,00 100 % 

 
   

  
Tuloarviotilit yhteensä 12 522 100,17 3 306 634 3 306 633,85 0,00 100 % 
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Sivu 2 
Pääluokan, momentin ja tilijaottelun 
numero, nimi ja määrärahalaji 

Tilinpäätös 
2015 

Talousarvio 
2016 

(TA + LTA:t) 

Talousarvion 2016 määrärahojen Tilinpäätös 
2016 

Vertailu 
Talousarvio– 
Tilinpäätös 

Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot 

käyttö vuonna 
2016 

siirto seuraa-
valle vuodelle 

Edellisiltä 
vuosilta 

siirtyneet 
Käytettävissä 
vuonna 2016 

Käyttö 
vuonna 2016 
(pl. peruutuk-

set) 

Siirretty 
seuraavalle 

vuodelle 
           
23. Valtioneuvoston kanslia 0,00 47 547 47 546,87 0,00 47 546,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
23.01.29 Arvonlisäveromenot (a) 0,00 47 547 47 546,87  47 546,87 0,00     
           
24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala 207 000,00 366 200 5 581,12 360 618,88 366 200,00 0,00 254 806,51 621 006,51 146 477,60 465 828,95 
24.90.68. Itämeren, Barentsin ja arktisen 
alueen yhteistyö (s3v) 207 000,00 366 200 5 581,12 360 618,88 366 200,00 0,00 254 806,51 621 006,51 146 477,60 465 828,95 

           

28. Valtiovarainministeriön hallinnonala 4 211,31 18 099 18 099,00 0,00 18 099,00 0,00 0,00 15 672,00 15 672,00 0,00 
28.01.29.  Valtiovarainministeriön hallin-
nonalan arvonlisäveromenot (a) 4 211,31 2 427 2 427,00  2 427,00 0,00     

s28.60.12 Osaamisen kehittäminen (s2v)  15 672 15 672,00 0,00 15 672,00 0,00  15 672,00 15 672,00 0,00 

 
          

30. Maa- ja metsätalousministeriön 
hallinnonala 2 052 929,71 2 023 269 1 860 604,31 162 664,38 2 023 268,69 0,00 420 979,89 2 390 979,89 2 047 342,91 343 636,98 
30.01.29. Maa- ja metsätalousministeriön 
hallinnonalan arvonlisäveromenot (a) 60 929,71 53 269 53 268,69  53 268,69 0,00     
30.40.21 Vesivarojen käytön ja hoidon 
menot (s3v) 1 992 000,00 1 970 000 1 807 335,62 162 664,38 1 970 000,00 0,00 420 979,89 2 390 979,89 2 047 342,91 343 636,98 

 
          

31. Liikenne- ja viestintäministeriön 
hallinnonala 3 977,48 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
31.01.29. Liikenne- ja viestintäministeriön 
hallinnonalan arvonlisäveromenot (a) 3 977,48 0 0,00  0,00 0,00     

 

  



Suomen ympäristökeskuksen raportteja 7/2017   57 

Sivu 3 
           
Pääluokan, momentin ja tilijaottelun 
numero, nimi ja määrärahalaji 

Tilinpäätös 
2015 

Talousarvio 
2016 

(TA + LTA:t) 

Talousarvion 2016 määrärahojen Tilinpäätös 
2016 

Vertailu 
Talousarvio– 
Tilinpäätös 

Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot 

käyttö vuonna 
2016 

siirto seuraa-
valle vuodelle 

Edellisiltä 
vuosilta 

siirtyneet 
Käytettävissä 
vuonna 2016 

Käyttö 
vuonna 2016 
(pl. peruutuk-

set) 

Siirretty 
seuraavalle 

vuodelle 

           
32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallin-
nonala 110 218,93 107 502 107 502,14 0,00 107 502,14 0,00 0,00 107 502,14 107 502,14 0,00 
32.01.29. Työ- ja elinkeinoministeriön 
hallinnonalan arvonlisäveromenot (a) 11 858,43 0 0,00  0,00 0,00     
32.30.51.  Julkiset työvoima- ja yrityspalve-
lut (s2v)  98 360,50 107 502 107 502,14 0,00 107 502,14 0,00 0,00 107 502,14 107 502,14 0,00 

 

32.30.51.07. Palkkatuettu työ, 
valtionhallinto 98 360,50 107 502 107 502,14 0,00 107 502,14 0,00 0,00 107 502,14 107 502,14 0,00 

           

35. Ympäristöministeriön hallinnonala 42 091 416,57 46 921 264 31 145 454,07 15 775 809,45 46 921 263,52 0,00 8 734 681,22 52 169 681,22 34 246 744,91 16 498 211,49 
35.01.01 Ympäristöministeriön toiminta-
menot (s2v) 11 862,89 220 000 210 498,00 9 502,00 220 000,00 0,00 0,00 220 000,00 210 498,00 9 502,00 

 35.01.01.01 Yhteiset menot 11 862,89      0,00 0,00 0,00 0,00 

 35.01.01.06 KV-menot  220 000 210 498,00 9 502,00 220 000,00 0,00  220 000,00 210 498,00 9 502,00 
35.01.04. Suomen ympäristökeskuksen 
toimintamenot (s2v) 32 061 000,00 29 815 000 22 656 401,34 7 158 598,66 29 815 000,00 0,00 5 866 637,72 35 681 637,72 28 523 039,06 7 158 598,66 
35.01.29. Ympäristöministeriön hallin-
nonalan arvonlisäveromenot (a) 3 800 958,81 3 486 264 3 486 263,52  3 486 263,52 0,00     
35.10.20. Ympäristövahinkojen torjunta 
(s2v) 4 767 594,87 5 900 000 4 792 291,21 1 107 708,79 5 900 000,00 0,00  5 900 000,00 4 792 291,21 1 107 708,79 
35.10.21. Eräät luonnon suojelun menot 
(s3v) 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 21 924,26 21 924,26 10 843,12 0,00 

35.10.22. Eräät ympäristömenot (s3v) 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 11 732,80 11 732,80 40,00 0,00 
35.10.64. EU:n ympäristörahaston osallis-
tuminen ympäristö- ja luonnonsuojelu-
hankkeisiin (s3v) 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 170 966,95 170 966,95 170 966,95 0,00 

35.10.70. Alusinvestoinnit (s3v) 1 450 000,00 7 500 000 0,00 7 500 000,00 7 500 000,00 0,00 2 663 419,49 10 163 419,49 539 066,57 8 222 402,04 
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Sivu 4 
Suomen ympäristökeskuksen talousarvion toteutumalaskelman tiedot valtuuksista ja niiden käytöstä momentin tarkkuudella 

 

Valtuudet ja niiden käyttö (1 000 €) 1) Valtuuksien käytöstä aiheutuneet talousarviomenot ja määrärahatarve (1 000 €) 

Momentti  
(numero ja nimi), 
johon valtuus liittyy 2) 

Aikaisempien 
vuosien 

valtuuksien 
käyttö 3) 

Vuoden 2016 valtuudet  
Uudet 

valtuudet 
 

Uusitut 
valtuudet 

Valtuudet 
yhteensä 

Käytetty Käyttämättä Uusittu n+1 
TA:ssa 

Talousarvio-
menot 2016 

Määräraha-
tarve 2017 

Määräraha-
tarve 2018 

Määräraha-
tarve 2019 

Määräraha- 
tarve 

myöhemmin 

Määräraha- 
tarve 

yhteensä 
              
Momentti 35.10.20 4 000       390 400 400 400 1 766 2 966 
Aikaisempien vuosien 
valtuudet 4 000       390 400 400 400 1 766 2 966 
Vuonna 2016 käytettävissä 
olleet valtuudet             0 

              

…              

              

Momentti 35.10.70   11 000 11 000  11 000 11 000 0 0 0 0 0 0 
Aikaisempien vuosien 
valtuudet              
Vuonna 2016 käytettävissä 
olleet valtuudet   11 000 11 000  11 000 11 000 0 0 0 0 0 0 

              

…              

1) Valtuuden ja sen käytön määräksi merkitään tehdyn tilauksen sopimushinta tai sitoumuksen määrä silloin, kun valtuus on rajattu alun perin muulla tavalla, mutta valtuuden käytön johdosta annetaan euromääräinen sitoumus. Korkotuetun lainakannan 
enimmäismääränä määritellyt korkotukivaltuudet ja muut vastaavat valtuudet eritellään lisäksi omilla riveillään. 
2) Myös pääluokan tai luvun päätösosassa myönnetyt valtuudet sisällytetään taulukkoon. Tällöin luvun tai momentin numerotunnukseksi merkitään "00.". 
 
3) Esitetään yhteismäärä niistä aikaisempina varainhoitovuosina käytetyistä valtuuksista, joista varainhoitovuotena on aiheutunut menoja tai joista aiheutuu menoja tulevina varainhoitovuosina. 
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3 Tuotto- ja kululaskelma 
 1.1.2016–31.12.2016  1.1.2015–31.12.2015 

 

     TOIMINNAN TUOTOT 

     Maksullisen toiminnan tuotot 3 528 586,23   3 560 077,87 
 Vuokrat ja käyttökorvaukset 46 537,00   29 470,56 
 Muut toiminnan tuotot 22 678 441,75 26 253 564,98  22 694 825,93 26 284 374,36 

      
TOIMINNAN KULUT      

Aineet, tarvikkeet ja tavarat      

 
Ostot tilikauden aikana 1 938 312,94   2 057 080,04  

Henkilöstökulut 34 029 643,67   35 473 850,46  

Vuokrat 4 434 378,36   4 986 864,48  

Palvelujen ostot 14 068 379,24   14 836 584,81  

Muut kulut 2 146 045,46   2 150 847,81  

Valmistevarastojen lisäys (-) tai vähennys (+)  0,00   64 490,60  

Poistot 791 923,19   912 513,32  

Sisäiset kulut 4 383 282,71 -61 791 965,57  3 485 443,41 -63 967 674,93 
      

JÄÄMÄ I  -35 538 400,59   -37 683 300,57 
       
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT      
Rahoitustuotot  1 427,17   49,46  
Rahoituskulut -3 305,26 -1 878,09  -912,54 -863,08 
      
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT      
Satunnaiset tuotot  0,00 0,00  565 412,90 565 412,90 
      

JÄÄMÄ II 
 

-35 540 278,68   -37 118 750,75 
 

     SIIRTOTALOUDEN TUOTOT JA KULUT 

     Tuotot 
      Siirtotalouden tuotot EU:n elimiltä 170 966,95   296 497,70  

 Siirtotalouden tuotot valtionhallinnolta 1 224 960,26 1 395 927,21  11 262 556,66 11 559 054,36 

       

Kulut      

 
Siirtotalouden kulut kotitalouksille 9 955,79 9 955,79 -9 955,79  3 975,15 

      
JÄÄMÄ III  -34 154 307,26   -25 563 671,54 
      
TUOTOT VEROISTA JA PAKOLLISISTA MAKSUISTA      

Perityt arvonlisäverot 302 608,20   236 031,94  

Suoritetut arvonlisäverot  -3 492 711,95 -3 190 103,75  -3 879 262,19 -3 643 230,25 
      
TILIKAUDEN TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ  -37 344 411,01   -29 206 901,79 
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4 Tase 

VASTAAVAA 31.12.2016 
 

31.12.2015 

      KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET  
SIJOITUKSET 

     

         AINEETTOMAT HYÖDYKKEET 
           Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 318 895,32 318 895,32 

 
11 284,14 11 284,14 

         AINEELLISET HYÖDYKKEET 
           Rakennukset 0,00 

  
4 761,38 

       Koneet ja laitteet 5 909 587,74 
  

4 896 344,05 
       Muut aineelliset hyödykkeet 751,87 

  
751,87 

       Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 198 216,56 6 108 556,17 
 

14 336 653,75 19 238 511,05 

      
   KÄYTTÖOMAISUUSARVOPAPERIT JA MUUT 
   PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET 

           Käyttöomaisuusarvopaperit 40 000,00 40 000,00 
 

40 000,00 40 000,00 

 
     

KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET 
SIJOITUKSET YHTEENSÄ 

 
6 467 451,49 

  
19 289 795,19 

  
    

      VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS 
     

         LYHYTAIKAISET SAAMISET 
           Myyntisaamiset 1 850 818,17 

  
2 848 265,82 

       Siirtosaamiset 5 273 067,33   5 875 140,39  

      Muut lyhytaikaiset saamiset 4 439 721,73   3 572 525,78  

      Ennakkomaksut 1 615,19 11 565 222,42  0,00 12 295 931,99 

 
     

   RAHAT, PANKKISAAMISET JA MUUT  
RAHOITUSVARAT 

           Kirjanpitoyksikön menotilit 0,00   30,00  

      Muut pankkitilit 2 003 964,18 2 003 964,18  1 121 299,50 1 121 329,50 

 
     

VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS YHTEENSÄ 
 

13 569 186,60 
  

13 417 261,49 

  
    

      VASTAAVAA YHTEENSÄ 
 

20 036 638,09 
  

32 707 056,68 
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VASTATTAVAA 31.12.2016 
 

31.12.2015 

      

      OMA PÄÄOMA 
     

         VALTION PÄÄOMA 
           Valtion pääoma 1.1.1998 12 543 035,31 

  
12 543 035,31 

       Edellisten tilikausien pääoman muutos 5 747 226,25 
  

-1 569 064,94 
       Pääoman siirrot 21 917 006,25 

  
36 523 192,98 

       Tilikauden tuotto-/kulujäämä -37 344 411,01 2 862 856,80 
 

-29 206 901,79 18 290 261,56 

            

VIERAS PÄÄOMA 
           

   LYHYTAIKAINEN 
           Saadut ennakot 3 610 737,11 

  
2 471 558,98 

       Ostovelat 2 277 078,47 
  

2 750 999,20 
       Kirjanpitoyksiköiden väliset tilitykset 728 822,12 

  
746 316,34 

       Edelleen tilitettävät erät 633 708,22 
  

665 233,07 
       Siirtovelat 9 066 288,28 

  
7 456 975,70 

       Muut lyhytaikaiset velat 857 147,09 17 173 781,29 
 

325 711,83 14 416 795,12 

      

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 
 

17 173 781,29 
  

14 416 795,12 

      

      

VASTATTAVAA YHTEENSÄ  20 036 638,09   32 707 056,68 
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5 Liitetiedot 

5.1 Tilinpäätösliitteet 
 

Suomen ympäristökeskuksen tilinpäätöksen liite 1:  

Selvitys tilinpäätöksen laatimisperiaatteista ja vertailtavuudesta 

 
1) Budjetointia koskevat muutokset ja muutosten tärkeimmät vaikutukset talousarvion toteutumalaskelmaan, tuot-
to- ja kululaskelmaan ja taseeseen 

Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) toimintamenot 35.01.04 on nettobudjetoitu kaksivuotinen 
siirtomääräraha. Momentin budjetoinnissa ei ole tapahtunut muutoksia. 
Ympäristövahinkojen torjunta -momentin 35.10.20 määräraha muutettiin vuoden 2016 kolman-
nessa lisätalousarviossa kaksivuotiseksi siirtomäärärahaksi. 
SYKE on tarkentanut momentin 35.10.64 kautta kulkevan LIFE-hankkeiden rahoituksen käsitte-
lyä yhteistyössä Ympäristöministeriön ja VTV:n kanssa. 
 

2) Valuuttakurssi, jota on käytetty muutettaessa ulkomaanrahan määräiset saamiset ja velat sekä muut sitoumukset 
Suomen rahaksi 

SYKEllä ei ollut valuuttamääräisistä saamisista tai veloista johtuvia kurssieroja tilinpäätöksessä. 
SYKE otti käyttöön 2.12.2016 valtion keskitetyt valuuttatilit, minkä johdosta tilivaluuttojen AUD, 
GBP, JPY, CAD, NOK, SEK, CHF, DKK ja USD ostotapahtumista ei synny kurssieroja SYKEn 
kirjanpitoon. 

 
3) Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja -menetelmät sekä erityisesti niissä tapah-
tuneiden muutosten vaikutukset tilikauden tuotto- ja kulujäämän sekä taseessa ilmoitettavien erien muodostumi-
seen 

Arvostus- ja jaksotusperiaatteissa ja -menetelmissä ei ole tapahtunut muutoksia. 
 
4) Aikaisempiin vuosiin kohdistuvat tuotot ja kulut, talousarviotulot ja -menot sekä virheiden korjaukset, jos ne 
eivät ole merkitykseltään vähäisiä 

Lomapalkkavelan laskennassa on aikaisempina vuosina tapahtunut laskentavirheitä, joiden joh-
dosta lomapalkkavelka on ollut taseessa 31.12.2015 542 254,37 euroa liian suuri. Vuoden 2016 
lomapalkkavelan muutoskirjauksessa on oikaistu aikaisempien vuosien virheet. 
 

5) Selvitys edellistä vuotta koskevista tiedoista, jos ne eivät ole vertailukelpoisia tilinpäätösvuoden tietojen kanssa 
Aikaisempina vuosina tilinpäätöksen liitteessä 12 muut monivuotiset vastuut on esitetty puutteelli-
sesti ainoastaan ilmoitusrajan ylittävät vuokrasopimukset ja niiden määrärahatarpeet. Vuoden 
2016 tilinpäätösliitteeseen sisältyvät myös muut euromääräisesti merkittävät sopimukset ja niiden 
määrärahatarpeet. 

 
6) Selvitys tilinpäätösvuoden jälkeisistä olennaisimmista tapahtumista siltä osin kuin niitä ei ilmoiteta toimintaker-

tomuksessa. 
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Suomen ympäristökeskuksen tilinpäätöksen liite 2: 

Nettoutetut tulot ja menot 
Momentin numero ja nimi Tilinpäätös 

2015 
Talousarvio 

2016 
(TA + LTA:t) 

Talousarvion 2016 määräraho-
jen 

Tilinpäätös 2016 Vertailu 
Talousarvio–
Tilinpäätös 

Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot 

käyttö 
vuonna 2016 

siirto seu-
raavalle 
vuodelle 

Edellisiltä 
vuosilta 

siirtyneet 
Käytettävissä 
vuonna 2016 

Käyttö vuonna 
2016 (pl. 

peruutukset) 

Siirretty 
seuraavalle 

vuodelle 

        
    

            
30.50.20 
Vesivarojen käytön ja 
hoidon menot 

Bruttomenot 1 992 000,00 ** 1 807 335,62  1 970 000,00    2 047 342,91  

Bruttotulot 0,00 ** 0,00  0,00    0,00  

Nettomenot 1 992 000,00 1 970 000 1 807 335,62 162 664,38 1 970 000,00 0,00 420 979,89 2 390 979,89 2 047 342,91 343 636,98 
 

       
    

35.01.01 
Ympäristöministeriön 
toimintamenot 

Bruttomenot 11 862,89 ** 210 498,00  220 000,00 
 

  210 498,00  

Bruttotulot 0,00 ** 0,00  0,00    0,00  

Nettomenot 11 862,89 220 000 210 498,00 9 502,00 220 000,00 0,00  220 000,00 210 498,00 9 502,00 
            
35.01.04 
Suomen Ympäristö-
keskuksen toiminta-
menot 

Bruttomenot 58 327 361,66 ** 48 720 443,21  55 879 041,87    54 587 080,93  

Bruttotulot 26 266 361,66 ** 26 064 041,87  26 064 041,87    26 064 041,87  

Nettomenot 32 061 000,00 29 815 000 22 656 401,34 7 158 598,66 29 815 000,00 0,00 5 866 637,72 35 681 637,72 28 523 039,06 7 158 598,66 
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Suomen ympäristökeskuksen tilinpäätöksen liite 4: 

Peruutetut siirretyt määrärahat 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suomen ympäristökeskuksen tilinpäätöksen liite 5: 

Henkilöstökulujen erittely 
 2016 2015 
 

  Henkilöstökulut 28 925 942,29 29 359 516,65 

    Palkat ja palkkiot 29 015 163,28 29 776 571,03 

    Tulosperusteiset erät 24 700,00 0,00 

    Lomapalkkavelan muutos -113 920,99 -417 054,38 

 
  

Henkilösivukulut 5 103 701,38 6 114 333,81 

     Eläkekulut 4 638 757,23 5 479 378,00 

     Muut henkilösivukulut 464 944,15 634 955,81 

Yhteensä 34 029 643,67 35 473 850,46 

 
  

Johdon palkat ja palkkiot, josta 1 153 612,56 0,00 

     - tulosperusteiset erät 350,00 0,00 

Luontoisedut ja muut taloudelliset etuudet 0,00 0,00 

     Johto 0,00 0,00 

    Muu henkilöstö 0,00 0,00 
 

 

Johdon palkkojen ja palkkioiden erittelyä ei ole esitetty aikaisempina vuosina, koska Suomen ympäristökeskuksen henkilöstöhallinnon järjes-
telmät eivät ole sisältäneet valtion palkkatilastointiluokituksen (VPL) mukaista tehtävätasoluokitusta. 

  

Pääluokan ja tilijaottelun numero ja nimi  
Tilijaottelut eritellään myöntämisvuosittain 

Peruutettu 
Tilijaottelu Yhteensä 

    
24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala  8 699,96 
Vuosi 2014   8 699,96 
 24.90.68 Lähialueyhteistyö 8 699,96  
  

  35. Ympäristöministeriön hallinnonala  1 424 724,82 
Vuosi 2014   1 424 724,82 

 
35.10.21 Eräät luonnonsuojelun 
menot 11 081,14  

 35.10.22 Eräät ympäristömenot 11 692,80  
 35.10.70 Alusinvestoinnit 1 401 950,88  
    
Pääluokat yh-
teensä    1 433 424,78 

Vuosi 2014 
 

 1 433 424,78 



Suomen ympäristökeskuksen raportteja 7/2017   65 

Suomen ympäristökeskuksen tilinpäätöksen liite 6: 

Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet ja niiden muutokset 
Omaisuusryhmä / kom-luokka Poisto- 

menetelmä 
Poistoaika 

vuotta 
Vuotuinen 

poisto % 
Jäännösarvo 

€ tai % 

1100000 Perustamis- ja järjestelymenot 3v tasapoisto 3 33 % 0 % 
1119000 Muut tutkimus ja kehittelymenot 5v tasapoisto 5 20 % 0 % 
1120010 Ostetut atk-ohjelmistot 5v tasapoisto 5 20 % 0 % 
1121010 Patenttioikeudet 5v tasapoisto 5 20 % 0 % 
1122010 Tekijänoikeudet 5v tasapoisto 5 20 % 0 % 
1123010 Liittymismaksut 10v tasapoisto 10 10 % 0 % 
1129010 Muut aineettomat oikeudet 5v tasapoisto 5 20 % 0 % 
1149020 Muut pitkävaikutteiset menot 5v tasapoisto 5 20 % 0 % 
1191010 Keskeneräiset aineettomat kom-hankinnat ei poisteta   100 % 
1229010 Muut rakennukset 20v tasapoisto 20 5 % 0 % 
1230040 Rakennelmat 10v tasapoisto 10 10 % 0 % 
1249010 Muut rakenteet 30v tasapoisto 30 3 % 0 % 
1250010 Autot ja muut maakuljetusvälineet 5v tasapoisto 5 20 % 0 % 
1251030 Laivat ja muut vesikuljetusvälineet 15v * tasapoisto 15 6 % 0 % 
1254010 Kevyet työkoneet 7v tasapoisto 7 14 % 0 % 
1255010 Atk-laitteet ja niiden oheislaitteet 3v tasapoisto 3 33 % 0 % 
1256010 Toimistokoneet ja -laitteet 5v tasapoisto 5 20 % 0 % 
1257010 Puhelinkeskukset ja muut viestintälaitteet 5v tasapoisto 5 20 % 0 % 
1258010 Audiovisuaaliset koneet ja laitteet 5v tasapoisto 5 20 % 0 % 
1259020 Laboratoriolaitteet ja -kalusteet 10v tasapoisto 10 10 % 0 % 
1260010 Muut tutkimuslaitteet 5v tasapoisto 5 20 % 0 % 
1269010 Muut koneet ja laitteet 5v tasapoisto 5 20 % 0 % 
1269020 Muut koneet ja laitteet 10v ** tasapoisto 10 10 % 0 % 
1270010 Kalusteet 5v  tasapoisto 5 20 % 0 % 
1280010 Taide-esineet ei poisteta   100 % 
1299010 Keskeneräiset aineelliset kom-hankinnat ei poisteta   100 % 
1310010 Liikelaitosten peruspääomat ei poisteta   100 % 
 

 

*) Vuosien 2009–2014 aikana laivoille on laskettu 10 % jäännösarvo. Vuodesta 2015 eteenpäin jäännösarvo on 0 %. 

**) Käyttöomaisuusluokka 1269020 sisältää öljyntorjuntapuomit, joiden poistoaika on 10 vuotta. 

Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu Suomen ympäristökeskuksessa käyttöomaisuushyödykkeiden taloudellisen käyttöiän mukaisina 
tasapoistoina alkuperäisestä hankintahinnasta. 

Käyttöomaisuushyödykkeen hankintahinta poistetaan kokonaisuudessaan hyödykkeen taloudellisen käyttöiän aikana. Poistot lasketaan 
käyttöomaisuuskuukauden alusta lukien. 

Arvonlisäverottomalta hankintahinnaltaan vähäinen omaisuus kirjataan hankintavuoden kuluksi. 

Luokittelussa vähäisen omaisuushankinnan rajana on käytetty alle 10 000 euron hankintahintaa. 
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Suomen ympäristökeskuksen tilinpäätöksen liite 7: 

Kansallis- ja käyttöomaisuuden sekä muiden pitkävaikutteisten menojen poistot 
 

Aineettomat hyödykkeet  Yhteensä 

 

Ennakkomaksut 
ja keskeneräiset 

hankinnat … …  
Hankintameno 1.1.2016 11 284,14   11 284,14 
Lisäykset 307 611,18   307 611,18 
Vähennykset 0,00   0,00 
Hankintameno 31.12.2016 318 895,32   318 895,32 
Kertyneet poistot 1.1.2016 0,00   0,00 
Vähennysten kertyneet poistot 0,00   0,00 
Tilikauden suunnitelman 
mukaiset poistot 0,00   0,00 
Tilikauden suunnitelmasta 
poikkeavat poistot 0,00   0,00 
Tilikauden arvonalennukset 0,00   0,00 
Kertyneet poistot 31.12.2016 0,00   0,00 
Arvonkorotukset 0,00   0,00 
    Yhteensä 
Kirjanpitoarvo 31.12.2016 318 895,32   318 895,32 
 

Aineelliset hyödykkeet  Yhteensä 

 

Rakennukset Koneet ja 
laitteet 

Muut aineelli-
set hyödykkeet 

Ennakkomaksut 
ja keskeneräiset 

hankinnat 

 

Hankintameno 1.1.2016 192 964,57 12 018 587,09 751,87 14 336 653,75 26 548 957,28 
Lisäykset 0,00 1 800 405,50 0,00 905 096,21 2 705 501,71 
Vähennykset  0,00 0,00 0,00 -15 043 533,40 -15 043 533,40 
Hankintameno 31.12.2016 192 964,57 13 818 992,59 751,87 198 216,56 14 210 925,59 
Kertyneet poistot 1.1.2016 -188 203,19 -7 122 243,04 0,00 0,00 -7 310 446,23 
Vähennysten kertyneet poistot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Tilikauden suunnitelman 
mukaiset poistot -4 761,38 -787 161,81 0,00 0,00 -791 923,19 
Tilikauden suunnitelmasta 
poikkeavat poistot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Tilikauden arvonalennukset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Kertyneet poistot 31.12.2016 -192 964,57 -7 909 404,85 0,00 0,00 -8 102 369,42 
Arvonkorotukset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
      
Kirjanpitoarvo 31.12.2016 0,00 5 909 587,74 751,87 198 216,56 6 108 556,17 
 

 

Käyttöomaisuusarvopaperit ja muut pitkäaikaiset sijoitukset Yhteensä 
 Käyttö-omaisuus-

arvopaperit 
… …  

Hankintameno 1.1.2016 40 000,00 0,00 0,00 40 000,00 
Lisäykset 0,00 0,00 0,00 0,00 
Vähennykset 0,00 0,00 0,00 0,00 
Hankintameno 31.12.2016 40 000,00 0,00 0,00 40 000,00 
Kertyneet poistot 1.1.2016 0,00 0,00 0,00 0,00 
Vähennysten kertyneet poistot 0,00 0,00 0,00 0,00 
Tilikauden suunnitelman 
mukaiset poistot 0,00 0,00 0,00 0,00 
Tilikauden suunnitelmasta 
poikkeavat poistot 0,00 0,00 0,00 0,00 
Tilikauden arvonalennukset 0,00 0,00 0,00 0,00 
Kertyneet poistot 31.12.2016 0,00 0,00 0,00 0,00 
Arvonkorotukset 0,00 0,00 0,00 0,00 
     
Kirjanpitoarvo 31.12.2016 40 000,00 0,00 0,00 40 000,00 
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Suomen ympäristökeskuksen tilinpäätöksen liite 10: 

Arvopaperit ja oman pääoman ehtoiset sijoitukset 
Käyttö- ja rahoitusomaisuusarvopaperit 
 

 31.12.2016 31.12.2015 
 

Kappale-
määrä 

Markki-
na-arvo 

Kirjanpi-
to-arvo 

Omistus- 
osuus % 

Myynti-
oikeuksien 

alaraja % 
Saadut 
osingot 

Markkina-
arvo 

Kirjanpito-
arvo 

Julkisesti notee-
ratut osakkeet 
ja osuudet 0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 

… 0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 
Julkisesti notee-
raamattomat 
osakkeet ja 
osuudet 40  40 000,00 1,6 0,0 0,00   40 000,00 
CLIC Innovation 
Oy 40  40 000,00 1,6 0,0 0,00   40 000,00 

 
          

Huoneisto- ja 
kiinteistöosak-
keet 0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 

…           
Osakkeet ja 
osuudet yh-
teensä   40 000,00 1,6 0,0 0,00   40 000,00 
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Suomen ympäristökeskuksen liite 12: 

Valtiontakaukset ja -takuut sekä muut monivuotiset vastuut 
 

Voimassa olevat takaukset ja niiden käytettävissä oleva enimmäismäärä  
Suomen ympäristökeskuksella ei ole liitteen mukaisia takauksia. 

 
Voimassa olevat takuut ja niiden käytettävissä oleva enimmäismäärä  
Suomen ympäristökeskuksella ei ole liitteen mukaisia takauksia. 
 

Muut monivuotiset vastuut 
 
Valtion talousarvion yksityiskohtaisten perustelujen yleisten määräysten kohdan 
Toimintamenomäärärahat perusteella tehdyt tavanomaiset sopimukset ja sitoumukset 
 
€ Talousarviomenot 

2016 
Määrärahatarve 

2017 
Määrärahatarve 

2018 
Määrärahatarve 

2019 
Määrärahatarve 

myöhemmin 
Määrärahatarve 

yhteensä 
Tavanomaiset 
sopimukset ja 
sitoumukset 
yhteensä 8 393 589,74 6 838 588,76 1 301 664,48 302 134,91 467 372,24 8 909 760,39 
 
Muulla kuin valtion talousarvion yksityiskohtaisten perustelujen yleisten määräysten kohdan 
Toimintamenomäärärahat perusteella tehdyt sopimukset ja sitoumukset 
 
€ Talousarviomenot 

2016 
Määrärahatarve 

2017 
Määrärahatarve 

2018 
Määrärahatarve 

2019 
Määrärahatarve 

myöhemmin 
Määrärahatarve 

yhteensä 
Muut sopi-
mukset ja 
sitoumukset 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

       
       
       
Muut moni-
vuotiset 
vastuut 
yhteensä 8 393 589,74 6 838 558,76  1 301 664,48 302 134,91 467 372,24 8 909 760,39 
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Suomen ympäristökeskuksen tilinpäätöksen liite 3: Arviomäärärahojen ylitykset 
Suomen ympäristökeskuksella ei ole liitteen mukaisia arviomäärärahojen ylityksiä. 

 

Suomen ympäristökeskuksen tilinpäätöksen liite 8: Rahoitustuotot ja -kulut 
Talousarvioasetuksen muutoksen johdosta ei esitettävää. 

 

Suomen ympäristökeskuksen tilinpäätöksen liite 9: Talousarviotaloudesta annetut lainat 
Suomen ympäristökeskuksella ei ole liitteen mukaisia talousarviotaloudesta annettuja lainoja. 

 

Suomen ympäristökeskuksen tilinpäätöksen liite 11: Taseen rahoituserät ja velat 
Talousarvioasetuksen muutoksen johdosta ei esitettävää. 

 

Suomen ympäristökeskuksen tilinpäätöksen liite 13: Taseeseen sisältyvät rahastoidut varat 
Suomen ympäristökeskuksella ei ole taseeseen sisältyviä rahastoituja varoja. 

 

Suomen ympäristökeskuksen tilinpäätöksen liite 14:  

Taseeseen sisältymättömät rahastoidut varat 
Suomen ympäristökeskuksella ei ole taseeseen sisältymättömiä rahastoituja varoja. 

 

Suomen ympäristökeskuksen tilinpäätöksen liite 15: Velan muutokset 
Suomen ympäristökeskuksella ei ole liitteen mukaisia velkoja. 

 

Suomen ympäristökeskuksen tilinpäätöksen liite 16: Velan maturiteettijakauma ja duraatio 
Suomen ympäristökeskuksella ei ole liitteen mukaista velan maturiteettijakaumaa ja duraatiota. 

 

Suomen ympäristökeskuksen tilinpäätöksen liite 17:  

Oikeiden ja riittävien tietojen antamiseksi tarvittavat muut täydentävät tiedot 
 
Muut pankkitilit: 
Suomen ympäristökeskuksella on hallussaan EU:n vaatimuksesta saldolliset pankkitilit SYKEn koordinoimia Open-
Ness-projektia (lkp 19390000) sekä SWERA-projektia (lkp 19390001) varten. Pankkitileille tulee EU:n maksama 
rahoitus, josta maksetaan osuudet partnereille. Koska partnerimaksuja ei suoriteta heti, tilille on kerryttävä talletus-
korkoa projektia varten. 
 
Kirjanpitoa koskevat huomiot: 
Rahoittaja on välittänyt Suomen ympäristökeskuksen kautta yksityishenkilölle myönnetyn apurahan osana muuta 
rahoitusta. Apuraha on ohjattu palkanlaskennasta maksuun lkp-tilin 8261 kautta. Suomen ympäristökeskuksella ei 
ole oikeutta maksaa siirtomenoja, ja maksu olisi pitänyt oikaista muistiolla menoksi lkp-tilille 2622. Suomen ympä-
ristökeskuksen sisäistä ohjeistusta tarkennetaan tältä osin. 
 
Suomen ympäristökeskus on kirjannut tilikauden 2016 kuluksi lisenssimaksun 317 732 euroa, joka koskee tositteen 
perusteella ajanjaksoa 1.9.2016–31.8.2017. Vuodelle 2017 kuuluvien kulujen osuus on noin 131 000 euroa. 
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5.2 Muut liitteet 
 

Liite 1. Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) johto-organisaatio 2016 
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Liite 2. Kansainvälisiin sopimuksiin ja EU-lainsäädäntöön liittyvät SYKEn merkittävimmät asi-
antuntija-, koordinointi- ja raportointitehtävät 

 

Luonnon monimuotoisuus 

• Luontodirektiivin (43/1992) ja lintudirektiivin (147/2009) toimeenpanoon liittyvät teh-
tävät (Natura 2000 -tietokannan päivittäminen ja raportointien kehittäminen) 

• Uhanalaisten kasvien ja eläinten kansainvälistä kauppaa koskevat lupa-, raportointi- ja 
asiantuntijatehtävät (CITES-sopimus, EU-asetus 338/1997, laki valaiden ja arktisten 
hylkeiden suojelusta 1112/1982) 

• Muuntogeenisten eliöiden ympäristöriskien arviointi (EU-direktiivi 18/2001 ja EU-
asetus 1829/2003)  

• YK:n biologista monimuotoisuutta koskeva yleissopimus, Nagoyan ABS-pöytäkirja ja 
Cartagenan bioturvallisuuspöytäkirja 
 

Jätteet, kemikaalit ja haitalliset aineet 

• Jätteiden kansainvälisten siirtojen lupa-asioissa ja valvonnassa toimivaltainen viran-
omainen sekä Baselin sopimuksen mukainen raportointi (EU-asetus 1013/2006, Jäte-
laki 646/2011)  

• Metallisen elohopean viennin kieltämiseen ja turvalliseen varastointiin liittyvät toimi-
valtaisen viranomaisen tehtävät (EU-asetus 1102/2008, Jätelaki 646/2011) 

• Kiellettyjen ja ankarasti säännösteltyjen kemikaalien vienti- ja tuonti-ilmoituksissa 
toimivaltainen viranomainen (EU:n PIC-asetus 649/2012)  

• Otsonikerrosta heikentäviin aineisiin (Ozone Layer Protection) liittyvät lupamenettelyt 
ja raportointi  

• Pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskevan asetuksen toimivaltainen viranomainen (EU-
asetus 850/2004) 

• Yleissopimus pysyvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen vähentämisestä (ns. POPs-
sopimus)  

• Århusin sopimuksen pöytäkirja päästö- ja ympäristötilarekisteristä (PRTR) 
 

Itämeri, vesistöt ja vesivarat  

• Vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain (1299/2004) toimeenpanon 
EU-raportointi ja asiantuntijatehtävät  

• Tulvariskien hallinnasta annetun lain (620/2010) EU-raportointi ja asiantuntijatehtävät  
• EU:n yhdyskuntajätevesidirektiivin (271/1991) edellyttämä raportointi  
• Itämeren suojelusopimus  
• Koillis-Atlantin suojelusopimus  
• ECE:n rajavesistösopimus sekä vettä ja terveyttä koskeva pöytäkirja 
• Suomen ja Venäjän välinen rajavesisopimus 
• Painolastivesiyleissopimuksen toimeenpano 
• EU:n vieraslajiasetuksen (1143/2014) toimeenpano 
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Ympäristövahingot  

• Merellisten vahinkojen yhteistyö (OPRC-yleissopimus, Helsinki Convention, Köö-
penhaminan sopimus sekä Suomen ja Venäjän / Suomen ja Viron kahdenväliset sopi-
mukset)  

• Euroopan meriturvallisuusviraston ympäristövahinkojen torjuntapalvelu PRS (Polluti-
on Response Service) sekä kemikaalitorjunnan yhteistyö 

• Arktinen öljyntorjuntasopimus (MOSPA)  
 

Teollinen toiminta ja ilmapäästöt 

• EU:n otsoniasetuksen (1005/2009) ja F-kaasuasetuksen (517/2014) mukainen toimi-
valtainen viranomainen 

• EU:n EMAS-asetuksen (1221/2009) mukainen toimivaltainen toimielin 
• Teollisuuspäästödirektiivin (2010/75/EU) mukaiset parhaan käyttökelpoisen tekniikan 

tiedonvaihdon yhteyskeskustehtävät (YSL 527/2014, 21§) 
• Laitemeluasetuksen (VNA 621/2001) mukaisten tietojen kokoaminen ja raportointi 

EU:n komissiolle  
• Päästökattodirektiivin (81/2001), suurten polttolaitosten direktiivin (80/2001), teolli-

suuspäästödirektiivin (75/2010) ja jätteenpolttodirektiivin (76/2000) mukaiset EU-
raportoinnit 

• YK-raportoinnit jätesektorin kasvihuonekaasuista ja F-kaasuista sekä ilman epäpuhta-
uksien päästöistä (ECE CLRTAP) 

• Wienin yleissopimus ja Montrealin pöytäkirja yläilmakehän otsonikerroksen suojelus-
ta 

• ECE:n ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumissopimus ja sen pöytäkirjat 
 

Tietokeskus- ja rekisteröintitehtävät  

• EEA:n kansallinen tietokeskus  
• Nagoyan geenivarapöytäkirjan Suomen tiedonvälitysjärjestelmän kansallinen keskus  
• YK:n biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen Suomen tiedonvälitys-

järjestelmän kansallinen keskus 
• ECE:n ilmansuojelusopimuksen (CLRTAP) kriittisten kuormien (ICP M & M) kansal-

linen tietokeskus  
• ECE:n ilmansuojelusopimuksen (CLRTAP) ympäristön yhdennetyn seurannan ohjel-

man (ICP IM) kansainvälinen tietokeskus 
• ECE:n ilmansuojelusopimuksen (CLRTAP) vesiohjelman (ICP Waters) kansallinen 

tietokeskus 
• UNEP Infoterran kansallinen yhteystaho  
• AMAP POPs yhteystaho  
• AMAP POPs/Hg yhteystaho  
• EU:n INSPIRE-direktiivin (2/2007) mukaiset paikkatietopalvelut  

 

Ilmastonmuutos 

• YK:n ilmastosopimus ja Kioton pöytäkirja  
• Kansainvälinen ilmastopaneeli IPCC työryhmä II  
• EU:n MMR-asetuksen (525/2013) mukaiset toimenpideraportoinnit 

 

Kansainväliset ympäristövaikutusten arvioinnit 

• ECE:n YVA-sopimus ja pöytäkirja strategisesta ympäristövaikutusten arvioinnista  
• Suomen ja Viron välinen YVA-sopimus 



Suomen ympäristökeskuksen raportteja 7/2017   73 

Lisäksi SYKE osallistuu mm. seuraavien toimintaohjelmien valmisteluun tai toteutukseen ja 
seurantaan:  

• EU:n ympäristöohjelmat  
• Itämeren suojeluohjelma  
• Itämeren Agenda 21 -toimintaohjelma  
• Pohjoismainen ympäristötoimintaohjelma 2013–2018 ja Pohjoismaiden kestävän kehi-

tyksen strategia  
• Arktisen neuvoston ympäristöohjelmat, erityisesti arktisten alueiden seuranta- ja arvi-

ointiohjelma (AMAP)  sekä arktinen öljyntorjuntayhteistyö ”EPPR” ohjelman alla 
(hätätilan estäminen, valmius ja vastatoimet) 

• Pohjoismaiden kestävän kehityksen strategia  
• Arktisen neuvoston ympäristöohjelmat, erityisesti arktisten alueiden seuranta- ja arvi-

ointiohjelma (AMAP)  
• Barentsin Euro-arktisen alueen ympäristöohjelma  
• Environment for Europe -prosessi  
• FinWaterWEI II -ohjelman koordinaatio (Suomen vesiohjelma Kirgisiassa ja Tadži-

kistanissa) 
• EU:n nitraattidirektiivin toteutumisen arviointityö  
• IPBES (Intergovernmental panel for biodiversity and ecosystem services) arviointityö  
• Suomi-Venäjä-Viro Suomenlahden suojelun kolmikantayhteistyö 
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Liite 3: Yhteenveto tutkimusinfrastruktuurista  
Infrastruk-
tuurin nimi 

Kuvaus Arvio 
jälleen-
hankinta-
arvosta (e) 

Arvio 
käyttäjä-
määrästä 

Yhteistyötahot/ 
Yhteys Suomen 
Akatemian tiekart-
taan 

Kansain-
välinen 
yhteistyö 

Merkitys 
SYKEn 
toiminnan 
kannalta 

Ympäristö-
tieto-
varannot 

Ympäristötietovarannot ovat tietoaineistoko-
koelma, johon on tallennettu tietoa maankäytöstä 
ja rakentamisesta, pintavesien tilasta ja vesien-
hoidosta, pohjavesistä, vesistötöistä, vesihuollos-
ta, vesivaroista, luonnonsuojelusta sekä ympäris-
tön kuormituksesta ja vahinkojen torjunnasta. 
Tietoja tuottavat ja keräävät sekä valtion virastot, 
erityisesti Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kukset (ELY) ja Suomen ympäristökeskus, että 
muut tahot. Vuodesta 2019 alkaen ELY- keskusten 
tehtävät siirtyvät maakuntahallinnolle. Järjestel-
mät sisältävät koko maan kattavaa tietoa. 
Vanhimmat havainnot ovat vuodelta 1847. 
Tallennetut aineistot ovat keskeinen työväline 
ympäristön tilan tutkimuksessa ja seurannassa, 
yritysten päästöjen valvonnassa sekä ympäristö-
vaikutusten arvioinnissa. 

 yli 1 000 Ympäristöministeriö, Maa- 
ja metsätalousministeriö, 
Elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskukset (ELY) 

 Erittäin suuri/ 
kasvaa 

Suomen 
meren-
tutkimuksen 
infrastruk-
tuuri  
FINMARI 

FINMARI kokoaa suomalaisen merentutkimusin-
frastruktuurin (tutkimusalukset, laboratoriot, 
automaattiset havaintoalustat, kenttäasemat) 
yhteen poikkihallinnolliseen konsortioon, jota 
SYKE koordinoi. FINMARI tutkimusinfrastruktuuri 
on käytännössä kaiken suomalaisen merentutki-
muksen ja tutkijakoulutuksen perusta, ja se kattaa 
tieteenalat biologiasta, geologiasta, kalatutkimuk-
sesta, ekologiasta, merikemiasta ja -fysiikasta, 
maantieteestä ja kaukokartoituksesta aina 
monitieteiseen meriympäristön seurantaan ja 
suojeluun. FINMARI luo kansallisen tutkimusinfra-
struktuurin pitkäjänteisen kehittämissuunnitel-
man ja kytkee suomalaisen merentutkimuksen 
kansainvälisiin tutkimusinfrastruktuuriverkostoi-
hin. 

140 000 000 750 Helsingin yliopisto, Turun 
yliopisto, Åbo Akademi, 
Ilmatieteen laitos, Geologi-
an tutkimuskeskus 
 / FINMARI 

ESFRI (EMBRC, 
EURO-ARGO, 
Utön ilmakehä- 
ja merentutki-
musaseman 
osalta yhteys 
ICOS 

Erittäin suuri / 
kasvaa 

SYKEn paik-
katieto-
infrastruk-
tuuri 

SYKEn paikkatietoinfrastruktuuri koostuu paikka-
tietoaineistojen lisäksi myös paikkatieto-
ohjelmistoista, käyttöä helpottavista sovelluksista, 
aineistojen jakelusta ja käyttäjätuesta sekä ict-
käyttöpalveluista, joihin kuuluvat mm. laitteistot, 
varmuuskopioinnit ja muut tukipalvelut. Keskitet-
ty paikkatietoinfrastruktuuri tehostaa ympäristö-
tutkimukseen ja asiantuntijatukeen liittyvää työtä, 
kun sekä aineistot että ohjelmistot ovat keskite-
tysti saatavilla. Toiminta hyötyy myös siitä, kun 
tietojen käyttö, yhdistely, varastointi ja tulosten 
esittäminen ja julkaiseminen helpottuvat paikka-
tietoinfrastruktuurin avulla. Paikkatietoinfrastruk-
tuurin hyödyntäminen ei ole sidottu tiettyyn 
tieteenalaan, vaan sen menetelmiä voidaan 
hyödyntää useimmilla aloilla. Paikkatietoinfra-
struktuuri tarjoaa hallinnon ulkopuolisille tutkijoil-
le paikkatietoaineistot maksutta käyttöön, mutta 
ei muita infrastruktuuripalveluita. 

25 000 000 500 Maanmittauslaitos 
 / oGIIR 
Avoimen paikkatiedon 
tutkimusinfrastruktuuri 
oGIIR:in tavoitteena on 
kehittää kansallinen 
ympäristö-, luonnonvara- 
ja maankäyttötietojen 
paikkatietopohjainen 
palveluinfrastruktuuri 
tutkimuksen tarpeisiin. 

 Erittäin suuri / 
kasvaa 

SYKEn  
kauko 
kartoitus-
infrastruk-
tuuri 

SYKEn kaukokartoitusinfrastruktuuri koostuu 
satelliittihavainnoista tuotettujen aikasarjojen 
lisäksi aineistojen prosessointiohjelmistoista, 
käyttöä helpottavista sovelluksista, aineistojen 
jakelusta ja käyttäjätuesta. Satelliittihavaintoja ja 
niistä prosessoituja tietotuotteita on käytettävissä 
Suomesta ja Itämeren alueelta eri sovellutuksiin 
kuten veden (Itämeri, järvet) pintalämpötila ja 
vedenlaatu, lumen peittämä ala ja sen vesiarvo, 
fenologia, maankäyttö ja maanpeite. Tutkimuk-
sessa kaukokartoitusaineistoja käytetään mm. 
yhdessä maastohavaintojen ja mallien kanssa 
ympäristön tilan (koko Itämeri) seurannassa ja 
ennustamisessa. Aineistot mahdollistavat 
alueellisesti laaja-alaisen ja ajallisesti (osin 
päivittäin reaaliajassa, mutta myös historialliset 
aineistot) kattavan ympäristön nykytilan ja 
muutosten havainnoinnin yhdessä muiden 
paikkatietoaineistojen kanssa. Tietotuotteet ovat 
vapaasti kaikkien saatavilla ympäristöhallinnossa 
paikkatietoinfrastruktuurin kautta ja ulkopuolisille 
käyttäjille WWW-palvelujen avulla. Vuodesta 
2016 alkaen aineistojen kattavuus ja tiedon 
tarkkuus paranee uusien satelliitti-instrumenttien 
mukana (Sentinel-satelliittisarja). Tiedon käyt-
töönottoa ja yhteiskäyttöä muiden paikkatietoai-
neistojen kanssa helpottamaan kehitetään uusia 
verkkotyökaluja 

12 000 000 100 Ilmatieteen laitos 
 

Euroopan 
avaruus-
järjestö (ESA) 

Erittäin suuri / 
kasvaa 
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Infrastruk-
tuurin nimi 

Kuvaus Arvio jälleen-
hankinta-
arvosta (e) 

Arvio 
käyttäjä-
määrästä 

Kansalliset yhteis-
työtahot 

Kansainvä-
linen 
yhteistyö 

Merkitys 
SYKEn 
toiminnan 
kannalta 

Ympäristö-
tieto-
järjestelmät 

Ympäristötietojärjestelmät mahdollistavat 
ympäristötietovarantojen hyödyntämisen. 
Järjestelmät sisältävät käyttöliittymät ja välineitä 
tietojen tarkasteluun, tallentamiseen, analysoin-
tiin sekä raportointiin. Järjestelmäkokonaisuus 
sisältää mm. ympäristötiedon hallintajärjestelmä 
Hertan, joka on tarkoitettu Suomen ympäristökes-
kuksen ja sen yhteystyötahojen asiantuntijoiden ja 
tutkijoiden käyttöön. Vapaan käyttöoikeuden 
piiriin kuuluvat aineistot on koottu vuonna 2016 
julkaistuun SYKEn Avoin tieto-palveluun, joka on 
kaikille avoin internet-palvelu. Palvelu korvasi 
vuodesta 2008 käytössä olleen Oiva-palvelun. 

 yli 1 000 Ympäristöministeriö, Maa- 
ja metsätalousministeriö, 
Elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskukset (ELY) 

 Erittäin suuri / 
ei muutosta 

SYKEn  
vesitilanne-
palvelu 

SYKEn vesitilannepalvelu tuottaa tietoa vesitilan-
teesta sekä tuottaa tarvittaessa vesistöjä koskevat 
tulvavaroitukset.  Palvelu perustuu kattavan 
valuma-aluejakoon, sadannan ja lumen sulamisen 
mallintamiseen eri sääoloissa, ajantasaisen 
mittaustiedon hyödyntämiseen sekä tulosten 
jakeluun sähköisten välineiden kautta.  Palvelun 
mittakaavaa voidaan muuttaa valuma-aluejakoa 
hyödyntäen. Infrastruktuuri koostuu valuma-
aluetietokannasta, mittausverkostosta, mallijärjes-
telmästä sekä tulosten jakelujärjestelmästä. 

 yli 1 000 Ilmatieteen laitos 
(Tulvakeskus) 
Elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristö-keskukset (ELY), 
pelastus-laitokset 

 Erittäin suuri / 
ei muutosta 

SYKEn  
tutkimus- 
laboratorio 
 

SYKEn tutkimuslaboratorioinfrastruktuuri koostuu 
tutkimuslaboratoriotiloista ja -laitteista, tiedonhal-
lintajärjestelmistä ja tutkimushenkilöstöstä. 
Infrastruktuuria voidaan käyttää laajasti luonnon-
tieteiden ja ympäristötekniikan tutkimuksessa. 
Tällä hetkellä sitä käytetään haitallisten ja 
nousevien aineiden kuten kuluttajakemikaalien ja 
nanomateriaalien esiintymiseen, biosaatavuuteen, 
vaikutuksiin ja riskinarviointiin liittyvään kokeelli-
seen tutkimukseen, vesiympäristön kemian 
metrologiseen tutkimukseen sekä ympäristötek-
niikan ja vesiympäristön biologian tutkimuksen 
tukemiseen. Lisäksi infrastruktuuria käytetään 
kokeellisen meritutkimuksen tarpeisiin. SYKEn 
Kumpulan kokeellinen meriekologian laboratorio 
on osa poikkihallinnollista, kansallista merentut-
kimuksen infrastruktuuria (FINMARI), joka on 
kuvattu erillisenä kokonaisuutena. 
Infrastruktuuriin sisältyy arvokkaita mittaus- ja 
tutkimuslaitteita. Infrastruktuuriin liittyy myös 
biologisten näytteiden preparointi- ja esikäsittely-
tilat, steriilityöskentely-tilat, maaperäekotoksiko-
logian tutkimustilat, mittanormaalilaboratorio, 
kaasukeskus ja jakeluverkosto sekä kemikaalien ja 
jätteiden turvalliseen säilytykseen tarkoitetut 
erikoiskaapit/tilat. Infrastruktuuriin sisältyvät 
myös laboratorioiden ja näytteenoton tiedonhal-
lintajärjestelmä LIMS sekä akkreditoidun johtamis-
järjestelmän dokumenttienhallintajärjestelmä 
LAMS. SYKEn laboratoriotoiminnan akkreditoitu 
johtamisjärjestelmä kattaa SYKEn kolmen keskuk-
sen, laboratoriokeskuksen, merikeskuksen ja 
vesikeskuksen, toiminnan sekä tutkimusalus 
Arandan. 

16 000 000 100 VTT 
(MIKES) 
LYNET 

Osa  
eurooppalaista 
metrologia-
infrastruktuuria 
(Designated 
Institute) 

Suuri / ei 
muutosta 

SYKEn 
tietopalvelu 

Tietopalvelu tukee tutkimus- ja asiantuntijatyön 
aineistohallintaa, julkaisemista, näkyvyyttä ja 
vaikuttavuutta. Se kokoaa, ylläpitää ja välittää 
SYKEn tehtäviin liittyvää tietoaineistoa ja edistää 
työllään tiedon saatavuutta ja avoimuutta.  

565 000 750 FinELib, Kansallinen 
elektroninen kirjasto 
Helsingin yliopisto 

 Suuri / ei 
muutosta 
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Infrastruk-
tuurin nimi 

Kuvaus Arvio  
jälleen- 
hankinta-
arvosta (e) 

Arvio 
käyttäjä-
määrästä 

Kansalliset yhteis-
työtahot 

Kansainvä-
linen 
yhteistyö 

Merkitys 
SYKEn 
toiminnan 
kannalta 

Suomen  
pitkäaikaisen 
ympäristö-
tutkimuksen 
verkosto  
FinLTSER 

Suomen pitkäaikaisen ympäristötutkimuksen 
verkosto (Finnish Long-Term Socio-Ecological 
Research network, FinLTSER) perustettiin vuonna 
2006. Verkostoon kuuluu tällä hetkellä yhdeksän 
aluetta kattaen maaekosysteemejä, makean 
veden ja murtoveden ekosysteemejä, sekä 
maatalous- ja kaupunkiympäristöjä. Tutkimuskon-
sortiot muodostuvat yliopistoista, valtion sektori-
tutkimuslaitoksista, kunnista ja yksityisistä 
yhteisöistä ja yrityksistä. FinLTSER-verkoston 
kansallinen koordinaattori on Suomen ympäristö-
keskus (SYKE). 
FinLTSER-yhteistyötä ilmakehä- ja ympäristö-
tutkimuksen tutkimusinfrastruktuurin (INAR RI) 
kanssa tiivistettiin vuonna 2016. 
 

50 000 000 750 Helsingin yliopisto, Oulun 
yliopisto, Jyväskylän 
yliopisto, Ilmatieteen 
laitos, Metsäntutkimuslai-
tos 
/ INAR RI 
(Integrated Atmospheric 
and Earth System Science 
Research Infrastructure) 

FinLTSER on 
virallinen 
jäsenverkosto 
sekä LTER-
Europe- 
verkostossa 
(http://www.lt
er-europe.net/) 
että globaalissa 
ILTER- verkos-
tossa 
(http://www.ilt
ernet.edu/). 
LTER-Europe-
verkostolla on 
yhteistyösopi-
mus myös 
ESFRI / 
LifeWatch 
(www.lifewatch
.eu) tutkimus-
infrastruktuurin 
kanssa. 

Kohtalainen / 
vähenee 
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Liite 4. Vuonna 2016 valmistuneita tutkimuksia, selvityksiä ja hankkeita 
Hankkeen nimi 
Ennakoiva Lyhyen Aikavälin Sää-, Talous- ja Ilmastoriskien 
hallitsemiNEN (ELASTINEN) 

Diaarinumero 
SYKE-2015-S-4 

Hankkeen vastuullinen toimintayksikkö SYKEssä 
Ilmastonmuutoksen strateginen ohjelma 
 

Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Prof. Mikael Hildén 

Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
IL(koordinaattori), THL, LUKE, Gaia 

Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
VNK TEAS 100 % 

Hankkeen kesto 
(toteutusvuodet) 
2015–2016 

Hankkeen kustannukset 
SYKEssä yhteensä 
82 000 

Työpanos SYKEssä 
yhteensä (htv) 
7,1 htkk 

Hankkeen kustannukset 
kaikki laitokset 
350 000 

Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Päätavoitteena oli löytää ratkaisuja sille, miten eri toimialat voivat vahvistaa sopeutumistaan ilmastonmuutokseen lyhyellä 
aikavälillä ja parantaa sään ääri-ilmiöihin liittyvien riskien hallintaa ja arviointia kansallisen sopeutumissuunnitelman 
mukaisesti. Tutkimuksen tarkoitus oli vastata seuraaviin pääkysymyksiin 

• Ovatko ilmastoriskien ja haavoittuvuuden arvioinnit ajan tasalla? Miten näitä pitäisi kehittää? 
• Mitä ovat alueelliset ilmastosuureiden muutokset nykytiedon mukaan? 
• Ovatko taloudelliset vaikutusarviot riittäviä ja mitkä ovat niiden kehittämistarpeet Suomessa? 
• Miten ilmastonmuutoksen kansainväliset vaikutukset heijastuvat Suomeen ja miten niihin liittyviä riskejä ja 

mahdollisuuksia pitäisi hallita? 

Hankkeen keskeiset tulokset (myös www-sivustoille) 
Hankkeen lähtökohtana oli, että yhteiskunnan toimivuuden ja turvallisuuden ylläpitäminen edellyttää aktiivista varautu-
mista sään ääri-ilmiöihin. Hankkeen tulosten mukaan suomalaiset organisaatiot eivät kuitenkaan usein arvioi sää- ja il-
mastoriskejä 
systemaattisesti. Hanke osoitti, miten varautumisessa tulee ottaa huomioon, että ilmastonmuutos voi muuttaa sään ääri-
ilmiöitä, niiden esiintymistiheyttä ja voimakkuutta. Näin varautuminen sään ääri-ilmiöihin on myös osa sopeutumista 
ilmastonmuutokseen. Hanke toi lisäksi esiin ilmastonmuutoksen kansainvälisten heijastevaikutusten merkityksen Suo-
melle ja osoitti, että ne voivat olla joissakin tapauksissa jopa tärkeämpiä kuin Suomen rajojen sisällä tapahtuvat ilmastol-
liset muutokset. 
http://ilmatieteenlaitos.fi/elastinen 
 
 
 
 

Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet (myös www-sivustoille) 
Hanke toteutettiin kansallisen sopeutumissuunnitelman seurantaryhmän toimiessa ohjausryhmänä. Tulokset annettiin 
siten suoraan seurantaryhmän käyttöön, joka käytti niitä hyväksi laatiessaan omia linjauksia ja tiedottaessaan riskienhal-
linnan ja sopeutumisen tärkeydestä. Elastisen hankkeen tuloksia on referoitu laajasti julkisuudessa. Hanke on myös 
muodostunut perustan riskiarvioinnin käynnistämiseksi uudessa VNK-hankkeessa. 

Hankkeen ympäristökuormituksen arvioinnin toteutuminen (suhteessa tehtyyn arviointiin) 
Hankkeeseen ei liittynyt merkittäviä ympäristövaikutuksia tavanomaisen toimistotyön aiheuttaman ympäristökuormituksen 
lisäksi. 

Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit (myös www-sivustoille) 
Keinot edistää sää- ja ilmastoriskien hallintaa http://tietokayttoon.fi/julkaisu?pubid=15406 
Taloudellisesti tehokkaampaa sää- ja ilmastoriskien hallintaa Suomessa http://tietokayttoon.fi/julkaisu?pubid=15404 
Ilmastonmuutoksen heijastevaikutukset Suomeen http://tietokayttoon.fi/julkaisu?pubid=15405 

Paikka ja aika 
21.2. 2017 

Laatija 
Mikael Hildén 
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Hankkeen nimi 
Bottom-up Climate Adaptation Strategies towards a Sustainable 
Europe (BASE) 

Diaarinumero 
SYKE-2012-S-10 

Hankkeen vastuullinen toimintayksikkö SYKEssä 
Ilmastonmuutoksen strateginen ohjelma 
 

Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Prof. Mikael Hildén 

Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
15 eurooppalaista tutkimuslaitosta 

Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
SYKE 25 % EU 75 % 

Hankkeen kesto 
(toteutusvuodet) 
2012–2016 

Hankkeen kustannukset 
SYKEssä yhteensä 
543 900 e 

Työpanos SYKEssä 
yhteensä (htv) 
4,1 

Hankkeen kustannukset 
kaikki laitokset 
5 899 442 e 

Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
 
Tutkia edellytyksiä vahvistaa kestävää sopeutumista ilmastonmuutoksen vaikutuksiin yhdistämällä aktiivista paikallista 
sopeutumistoimintaa ja parempaa sektori- ja aluekohtaista tietoa sopeutumistoiminnan edellytyksistä, kustannuk-
sista ja politiikkatoimista. Samalla tarkasteltiin, miten Euroopan laajuista sopeutumispolitiikkaa tulisi painottaa 
paikallisen sopeutumistoiminnan edistämiseksi. 

Hankkeen keskeiset tulokset (myös www-sivustoille) 
Hankkeen tulokset on esitetty laajasti hankkeen www-sivustolla http://base-adaptation.eu/. Keskeinen viesti on, että paikal-
lista sopeutumista voidaan edistää merkittävästi tarjoamalla osallistumismahdollisuuksia ja kartoittamalla erilaisia sopeutu-
mispolkuja. 
Olosuhteiden moninaisuus Euroopassa edellyttää 'sopeutuvaa sopeutumista' ja tätä tulee ottaa huomioon myös kansallisia ja 
Euroopan laajuisia strategioita sekä lainsäädäntöä laadittaessa. BASE hankkeessa Kalajoen tulvaherkkä alue Ylivieska–
Alavieska oli mukana tapaustarkasteluna. Hankkeen ansiosta pystyttiin kartoittamaan sekä sopeutumistarvetta että -
mahdollisuuksia aikaisempaa tarkemmin. Tapaus toimi esimerkkinä siitä miten tulvasuojelua ja vedensuojelukysymyksiä voi 
yhdistää vesienhoitosuunnittelussa. 
Osallistavan monitavoitetarkastelun avulla voitiin hahmottaa toimivimmat tulvasuojeluratkaisut. 
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet (myös www-sivustoille) 
BASE-hanke tuotti sekä tietoa politiikan kehittämisen tueksi policy briefien muodossa (http://base-adaptation.eu/base-policy-
brief-4-base-policy-recommendations) ja kokoelman hyvistä käytännöistä ja kokemuksista, joissa valotettiin sopeutumista eri 
puolilla Eurooppaa ( http://base-adaptation.eu/base-adaptation-inspiration-book-23-european-cases-climate-change-adaptation ). 
BASE tapaustarkastelut vietiin myös EEA:n ylläpitämään Climate-ADAPT-verkkopalveluun. BASE hankkeen lähestymistapoja 
on myös käytetty hyväksi yleisenä viitekehyksenä sopeutumisen suunnittelua valmisteltiin Suomessa. BASE tuloksiin on myös 
viitattu, kun valmistellaan EU:n sopeutumisstrategian arviointiin 2017. 

Hankkeen ympäristökuormituksen arvioinnin toteutuminen (suhteessa tehtyyn arviointiin) 
Hankkeessa pyrittiin aktiivisesti rajoittamaan lentomatkustamista. Projektin johtoryhmä, johon SYKE myös kuului, ko-
koontui säännöllisesti videokonferenssien avulla. SYKEn ICT järjestelmät aiheuttivat varsinkin hankkeen loppuvaiheessa 
merkittäviä ongelmia hankkeelle koska skype ei toiminut SYKEn järjestelmissä. Tätä ei kuitenkaan korjattu matkustamalla 
vaan käyttämällä työntekijöiden omia tietokoneita yhteydenpidossa. 

Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit (myös www-sivustoille) 
hanke tuotti laajan kirjon raportteja, aikauslehtikirjoituksia, policy brief -dokumentteja ja muuta viestintämate-
riaalia http://base-adaptation.eu/publications 

Paikka ja aika 
21.2. 2017 

Laatija 
Mikael Hildén 
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Hankkeen nimi 
 
Yhdyskuntajätevesilietteiden viher- ja maatalouskäytön riskit 
(RUSSOA II - III) 

Diaarinumero 
 
SYKE-2011-P-63 

Hankkeen vastuullinen toimintayksikkö SYKEssä 
 
Kulutuksen ja tuotannon keskus /KHA 

Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
 
tutkija Päivi Fjäder (os. Munne)  

Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
Ympäristöministeriö  

Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
Ympäristöministeriö 65,4 %, SYKE 34,6 % 

Hankkeen kesto 
(toteutusvuodet) 
2013–2016 

Hankkeen kustannukset 
SYKEssä yhteensä 
80 778 e 

Työpanos SYKEssä 
yhteensä (htv) 
0,6 

Hankkeen kustannukset 
kaikki  laitokset 
80 778 e 

Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Hankkeen tarkoituksena oli selvittää suomalaisten jätevesilietteiden, siitä valmistettavien tuotteiden sekä siinä esiintyvien haital-
listen orgaanisten yhdisteiden vaikutusta maaperässä sekä haitallisten aineiden pitoisuuksia niiden alueiden maaperässä, joille 
lietevalmisteita tiedetään levitetyn. 

Hankkeen keskeiset tulokset (myös www-sivustoille) 
 
Tässä tutkimuksessa eräiden orgaanisten haitta-aineiden, kuten PBDE- ja PFAS-yhdisteiden, on havaittu olevan pysyviä lietteen 
käsittelyketjussa ja lietelevitysten voivan näin ollen aiheuttaa ylimääräistä ympäristökuormitusta. Toistuvien lietelevitysten seu-
rauksena tiettyjen pysyvien yhdisteiden, kuten PBDE-yhdisteiden, maaperäpitoisuudet voivat nousta. 
 
Analysoitaessa maaperänäytteitä alueilta, joille on aiemmin levitetty lietevalmisteita, havaittiin esimerkiksi lääkeaineita ja PBDE- 
yhdisteitä huomattavasti referenssialuetta korkeampina pitoisuuksina. Triklosaanin ja ftalaattien pitoisuudet olivat myös yhdys-
kuntalietettä sisältävissä lannoitevalmisteissa sekä maaperässä, jonne näitä tuotteita oli levitetty, melko korkeita. Antibakteerisena 
yhdisteenä käytetyn triklosaanin vaikutuksia maaperän mikrobistoon ei voida täysin sulkea pois. Sama pätee myös maaperässä 
havaittuihin antibioottijäämiin, etenkin fluorokinololiantibiootteihin. 
 
Tutkimuksessa havaittiin myös, että muun muassa PFAS- ja PBDE-yhdisteet voivat kertyä lieroihin. Maaperäeliöstöön kertyes-
sään nämä yhdisteet voivat päätyä ravintoketjussa eteenpäin. PFAS-yhdisteiden osalta kertyvyyskokeissa oli huomionarvoista 
myös se, että laboratoriokokeista johdetut kertyvyyttä kuvaavat kertoimet poikkesivat huomattavasti kenttäolosuhteissa johdetuis-
ta. Näille yhdisteille riskinarviota tehtäessä ei siis kertyvyysriskinarviointia voida välttämättä toteuttaa luotettavasti pelkästään 
laboratoriokokeissa tuotettujen kertyvyyskertoimien pohjalta. 
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet (myös www-sivustoille) 

 
RUSSOA-hankekokonaisuudessa tunnistettiin joitakin aineryhmiä, jotka lietteiden hyödyntämisen riskitarkastelussa tulee 
ottaa huomioon, sekä saatiin lisää viitteitä lietteen sisältämien haitallisten aineiden maaperäkertymisestä. Hankekokonaisuu-
den tuloksia on hyödynnetty käynnissä olevan PProduct-hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa sekä aihetta sivuavissa ra-
hoitushauissa. Lisäksi hanke ja sen tulokset ovat toimineet keskustelunavauksena eri sidosryhmien kanssa. Hankkeen tulok-
set ovat edistäneet varovaisuusperiaatteen soveltamista lietefosforin hyödyntämisessä. 

Hankkeen ympäristökuormituksen arvioinnin toteutuminen (suhteessa tehtyyn arviointiin) 
 
Hankkeen ympäristökuormitus ei poikennut sille laaditusta arvioinnista. 

Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit (myös www-sivustoille) 
 
Fjäder, P. 2016. Yhdyskuntajätevesilietteiden maatalouskäytön ja viherrakentamisen riskit. RUSSOA I-III Loppuraportti 
Suomen ympäristökeskuksen raportteja 43/2016. 70s. http://hdl.handle.net/10138/169282 

 
RUSSOA-hankekokonaisuuden sekä sitä edeltäneen PULMA-hankkeen tuloksia on esitelty Maataloustieteen päivillä 
2016 (posteri, 1. kunniamaininta) sekä Maaperätieteiden päivillä 2017 (keynote). 

Paikka ja aika 
Helsinki 13.01.2017 

 Laatija 
 Lauri Äystö 
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Hankkeen nimi 
Kohdennetut keinot kierrätyksen kasvuun 

Diaarinumero 
SYKE-2016-K-8 

Hankkeen vastuullinen toimintayksikkö SYKEssä 
Kulutuksen ja tuotannon keskus / KJA 

Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
erikoissuunnittelija Hanna Salmenperä  

Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
Tilastokeskus, VTT 

Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
VNK 100% 

Hankkeen kesto 
(toteutusvuodet) 
2016 

Hankkeen kustannukset 
SYKEssä yhteensä 
94 672 e 

Työpanos SYKEssä 
yhteensä (htv) 
0,7 

Hankkeen kustannukset 
kaikki laitokset 
150 966 e 
 Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 

Hallitusohjelmaan on kirjattu kärkihankkeeksi yhdyskuntajätteen kierrätysasteen nosto 50 prosenttiin. Tämä on yhdenmukainen 
tavoite Euroopan unionin jätedirektiivissä ja Suomen jäteasetuksessa asetetun jäsenmaita sitovan yhdyskuntajätteen 50 prosen-
tin kierrätystavoitteen sekä rakennusjätteen 70 prosentin materiaalina hyödyntämisen tavoitteen kanssa. Direktiivin mukaan ta-
voitteet tulisi saavuttaa vuoteen 2020, ja jäteasetuksessa yhdyskuntajätteen tavoite on asetettu jo vuoden 2016 alkuun. Raken-
nusjätteen tavoite koskee muuta rakennus- ja purkujätettä kuin kallio- tai maaperästä irrotettuja maa- ja kiviaineksia sekä 
vaarallisia jätteitä. Kaikista näistä tavoitteista ollaan vielä kaukana. Etenkin yhdyskuntajätteen kierrätysaste on pysytellyt sa-
moissa lukemissa pitkään monista toimista huolimatta. Käytössä olevat ohjauskeinot eivät ole edistäneet kierrätystä toivotulla 
tavalla. Tavoitteet saattavat myös kiristyä lähitulevaisuudessa EU:n kiertotalouspaketin ehdottamien jätesäädösmuutosten myö-
tä. Päätöksenteon tueksi on tarve identifioida keskeisimmät ja vaikuttavimmat ohjauskeinot yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja 
rakentamisen jätteiden materiaalina hyödyntämisen lisäämiseksi. 
 
Hankkeen tavoitteena oli selvittää, minkälaisilla paremmin kohdistuvilla ohjauskeinoilla saataisiin yhdyskuntajätteen kierrä-
tysaste nousemaan 50 %:iin vuoteen 2020. Lisäksi tuli selvittää, tarvitaanko uusia ohjauskeinoja, jotta rakennusjätteen materi-
aalihyödyntämisessä päästäisiin jätedirektiivin edellyttämälle tasolle. Lopuksi tuli arvioida ehdotettujen ohjauskeinojen ta-
loudellisia, ympäristö- ja muita vaikutuksia. Hankkeen tavoitteena oli myös laatia ehdotus sitä, millaisilla menetelmillä 
rakennusjätteen tietopohjaa ja tilastointia voitaisiin parantaa. Lisäksi hankkeessa arvioitiin harvaan asuttujen alueiden merki-
tystä kierrätysasteen nostoon suhteessa tiheämmin asuttuihin alueisiin. 
 
Tavoitteena on välittää tietoa tulosten kannalta keskeisille sidosryhmille kuten päättäjille, viranomaisille, jätehuollon julkisille 
ja yksityisille toimijoille, medialle ja kansalaisille. Hankkeen tuottamaa ehdotusta voidaan käyttää poliittisen päätöksenteon tu-
kena. 

Hankkeen keskeiset tulokset (myös www-sivustoille) 
Hanke tuotti uusia jätepolitiikan ohjauskeinoehdotuksia päätöksenteon ja jatkotyön tueksi. 
Yhdyskuntajätteiden kierrätyksen lisäämiseksi ehdotettiin jätteenpolton veroa, kunnallisten jätehuoltomääräysten erilliskerä-
yksen kiristämistä, jäteneuvonnan tehostamista, painoperusteisen jätehuollon maksujärjestelmän kokeilua ja käyttöönottoa 
sekä hallinto-, palvelu- ja elinkeinotoiminnalle osoitettua erilliskeräysvelvoitetta jäteasetukseen. Rakentamisen jätteille ehdo-
tettiin purkukatselmuksia, vapaaehtoista sopimusmenettelyä rakentamisen alalle ja hankintojen ohjeistusta jätemateriaalien 
käytöstä rakennushankkeissa. Keskeisimmät ympäristö-, talous- ja muut vaikutukset arvioitiin ja ne koottiin havainnollisiin 
taulukoihin. 
Rakentamisen tietojen keruuta ja tietopohjaa ehdotettiin parannettavaksi hyödyntämällä sähköisten siirtoasiakirjojen 
tietoja. Tiedon tulisi siirtyä asiakirjoista avoimien rajapintojen kautta hallinnon VAHTI-tietojärjestelmään. 
Hanke on herättänyt kiinnostusta lukuisissa kansallisissa jätealan toimijoissa ja myös EU komissiossa. 
 

Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet (myös www-sivustoille) 
Hankkeen tuloksia hyödynnetään Valtakunnallisen jätesuunnitelman laadinnassa. Jätesuunnitelman on tarkoitus valmistua 
vuonna 
2017. Ympäristöministeriö hyödyntää hankkeen tuloksia EU-keskusteluissa kierrätystavoitteiden saavuttamisesta. 
Hankkeen tulosten pohjalta on syntynyt lisätiedon tarpeita, joista on sovittu mm. ympäristöministeriön rahoittama ehdotettujen 
ohjauskeinojen kustannusvaikutuksia koskeva jatkohanke. Muitakin KEIKKA-hankkeen menetelmiin ja tuloksiin nojautuvia 
hankesuunnitelmia on vireillä. 
 Hankkeen ympäristökuormituksen arvioinnin toteutuminen (suhteessa tehtyyn arviointiin) 

Hanke oli toimistotyötä. Ei ympäristövaikutuksia. 

Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit (myös www-sivustoille) 
Hankkeesta julkaistiin n. 50-sivuinen raportti, policy brief (suomeksi ja englanniksi), mediatiedote, yleistajuinen ar-
tikkeli ammattilehteen (Uusio-Uutiset 8/2016), tieteellinen artikkeli. 

 
Hankkeen tuloksia on esitelty ja esitellään seuraavissa tilaisuuksissa: 
YM:n sisäinen Valtakunnallisen jätesuunnitelman työpaja 26.10., Jätealan strateginen yhteistyöryhmä 2.11., Jätelautakuntien 
neuvottelupäivät 17.11., Yhdyskuntajätteen kiertotalouspäivät 1.12. ja Rakennusalan materiaalitehokkuuden ja kiertotalouden 
seminaari 1.12. 
http://tietokayttoon.fi/hankkeet/hanke-esittely/-/asset_publisher/kohdennetut-keinot-kierratyksen-kasvuun-keikka- 

Paikka ja aika 
22.12.2016 

Laatija 
Hanna Salmenperä 
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Hankkeen nimi 
Suomen normilanta 

Diaarinumero 
SYKE-2014-K-36 

Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Kulutuksen ja tuotannon keskus / KLK 

Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Erikoistutkija Juha Grönroos 

Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
Luonnonvarakeskus Luke (koordinaattori) 

Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
YM 73 %, SYKE 27 % 

Hankkeen kesto 
(toteutusvuodet) 
2014–2016 

Hankkeen kustannukset 
SYKEssä yhteensä 
(1000 euroa) 
122 

Työpanos SYKEssä 
yhteensä (htv) 
0,86 

Hankkeen kustannukset 
kaikki 
laitokset (1000 euroa) 
407 

Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Lannan ominaisuuksien tunteminen on lannan ravinteiden ja energiasisällön tehokkaamman hyödyntämisen sekä lannan 
ympäristövaikutusten vähentämisen kannalta tärkeää. Tietoa tarvitaan viranomaistyössä sekä tutkimus- ja kehitystyössä, jot-
ta lannan käytön kehittäminen perustuu todelliseen tietoon ja ohjautuu oikeaan suuntaan. Suomessa tiedot lannan ominai-
suuksista perustuvat viljelijöiden itse ottamista lanta- näytteistä määritettyihin lanta-analyyseihin, jotka viljelijät ostavat 
kaupallisilta laboratorioilta. Lantanäytteenottoon ja jossain määrin myös analyysimenetelmiin eri laboratorioiden välillä si-
sältyy kuitenkin huomattavia epävarmuuksia, joten analyysitulos ei välttämättä kuvaa edustavasti viljelijän käytössä olevan 
lannan ominaisuuksia. 
 
Hankkeen välitön tavoite oli tuottaa viljelijöille laskennalliset lannan ominaisuustiedot, joiden pohjalta lannoitus lannalla 
voidaan suunnitella. Samoja tietoja voidaan käyttää lannan ominaisuustietoina lannoitusohjeita ja -määräyksiä annettaessa. 
Normilantatietoa voidaan hyödyntää myös kaikessa lannan käytön politiikkaohjauksessa ja kehittämisessä sekä tutkimus- ja 
kehitystoiminnassa niin tutkimuslaitoksissa kuin yrityksissä. 

Hankkeen keskeiset tulokset 
Hankkeessa tuotettiin Excel-pohjainen laskentajärjestelmä, jolla pystytään laskemaan lannan määrä- ja ominaisuustiedot yli 
70 eläinluokalle ja kunkin eläinluokan eri lantatyypeille (lietelanta, kuivikepohjalanta, kuivikelanta, kuivalanta, virtsa). Var-
sinainen laskentajärjestelmä on rakennettu SYKEssä, SYKEn maatalouden kaasumaisten typpipäästöjen laskentamallin rin-
nalle. Käytännössä laskentajärjestelmä laskee lannan ominaisuuksien ja määrän muuttumista lannankäsittelyketjun aikana 
massataseena, lähtien liikkeelle eläinten erittämästä lannasta ja päätyen pellolle levitettävään lantaan. Laskenta ottaa huomi-
oon lannan käsittelyn aikana tapahtuvat kaasumaiset tappiot sekä lantaan lisätyt kuivikkeet ja mahdolliset pesu- ja sadevedet. 
Tarvittavat lähtötiedot eläinten erittämän lannan ominaisuuksista ja määristä saadaan Lukesta. Eritystiedot lasketaan ruokin-
tasuositusten mukaiseen ruokintaan perustuen. Lannan käsittelyyn liittyvät tiedot, ml. tiedot kuivikkeiden käyttömääristä, 
saadaan pääasiassa SYKEn ja Luken hankkeiden kautta. Järjestelmää on tarkoitus päivittää vuosittain vähintään eritystietojen 
osalta. 
 
Laskentajärjestelmällä tuotettuja tuloksia on verrattu nykyisin käytössä oleviin ns. lannan taulukkoarvoihin sekä muiden mai-
den vastaavilla järjestelmillä tuotettuihin tuloksiin. Varsinkin naudoilla laskennalliset tulokset antavat taulukkoarvoja selvästi 
korkeampia ravinnepitoisuuksia taulukkoarvoihin verrattuna. Muilla eläimillä tulokset ovat enemmän linjassa keskenään. 
Naudoilla eroa voi selittää se, että käytännössä ruokintaa ei toteuteta suositusten mukaisesti. 

Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Normilanta-arvoja voidaan käyttää nykyisten lanta-analyysitulosten ja niihin perustuvien taulukkoarvojen tavoin lannoitusta 
suunniteltaessa. Ne toimivat lannan ominaisuuksien tietolähteenä kotieläintilan itse käyttämälle lannalle sekä toiselle tilalle 
luovutettavalle lannalle, jolloin vastaanottava tila saa lannan ominaisuustiedot normilantataulukoista. Säädöspohjaiset ja va-
paaehtoiset lannoitusmääräykset ja -ohjeet voisivat siten myös perustua normilanta-arvoihin. Lisäksi tietoa voidaan hyödyn-
tää mm. lantavarastojen rakentamisohjeissa. Tietojen päivitys riittävän usein takaa arvojen ajantasaisuuden. Normilantajär-
jestelmä on yksiselitteinen, tieteeseen perustuva menetelmä ohjata sekä lannan käsittelyä että sen lannoitekäyttöä. 
Järjestelmä takaa tilojen yhtenäisen kohtelun ja helpottaa lannan käytön politiikkaohjausta ja viranomais- seurantaa. Järjes-
telmän luominen ja ylläpito varmistaisi myös selkeät lähtötiedot kaikelle Suomen lantoihin liittyvälle tutkimus- ja kehitys-
toiminnalle. 

Hankkeen ympäristökuormituksen arvioinnin toteutuminen (suhteessa tehtyyn arviointiin) 
Arviointiin ei ollut tarvetta tehdä muutoksia. 

Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
Hallinnollinen loppuraportti YM:lle 
 
Varsinainen tutkimusraportti:  
Luostarinen, S., Grönroos, J., Hellstedt, M., Nousiainen, J. & Munther, J. 2017. Finnish Normative Manure System. System doc-
umentation and first results. Natural resources and bioeconomy studies xx/2017. Manuscript. 

Paikka ja aika 
Helsinki 9.1.2017 

Laatija 
Juha Grönroos 
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Hankkeen nimi 
Arktisen alueen muutoksen sopeutumistoimet (AACA) - kaivososio 

Diaarinumero 
SYKE-2014-K-170 

Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Kulutuksen ja tuotannon keskus /Teollisuuden ympäris-
tönsuojelu 

 

Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Kimmo Silvo, palvelupäällikkö / 
Sari Kauppi, erikoistutkija ja Timo Jouttijärvi, projektipäällikkö 

Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
LY/AK, Luke, IL, OY 

Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
VNK (100 %) 

Hankkeen kesto 
(toteutusvuodet) 
2014–2016 

Hankkeen kustannukset 
SYKEssä yhteensä (1000 euroa) 
53 

Työpanos SYKEssä 
yhteensä (htv) 
0,50 

Hankkeen kustannukset 
kaikki laitokset (1000 eu-
roa) 
199 6 

Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Hankkeen tavoitteena on tuottaa tietoa arktisen alueen päättäjille ja muille toimijoille alueen ympäristöllisistä ja sosio-
ekonomisista muutoksista, niiden vaikutuksista, sopeutumisesta ja sopeutumisen vaatimista toimista. Arktisen alueen muutos 
tuo mukanaan sekä kielteisiä ja myönteisiä vaikutuksia, joista monet ovat luonteeltaan kumulatiivisia.  
Hankkeessa on tehty ympäristöllisten ja sosio-ekonomisten muutosten ja vaikutusten kokonaistarkastelu, ja se pyrkii palvele-
maan päätöksentekoa ja toimia sopeutumisen edistämiseksi. Tarkastelussa ovat muutokset nykyhetkestä vuoteen 2030 ja 2080 
asti. Hankkeen tavoitteena on edistää tietoon perustuvaa sekä oikeaan aikaan tapahtuvaa päätöksentekoa ja toimintaa sopeutu-
misen edistämiseksi nopeasti muuttuvalla arktisella alueella. Suomen ympäristökeskus on vastannut hankkeen kaivostoimin-
taan liittyvistä osioista. 
Hankkeen keskeiset tulokset 
Kaivostoiminnan herkkyys ilmastonmuutokselle ja tarvittavat sopeutumistoimet kulminoituvat hydrologisten olosuhteiden muu-
toksiin ja joustavien menetelmien käyttöön vesien hallinnassa. Ilmastonmuutoksen vaikutuksia kaivostoimintaan tarkasteltiin 
Kittilän kaivoksen tapaustutkimuksen kautta. 
 
Kestävä kaivostoiminta tavoittelee sosiaalista hyväksyttävyyttä läpinäkyvällä ja vastuullisella toiminnalla. Se edellyttää hyvää 
selvillä oloa toiminnan aiheuttamista ympäristövaikutuksista ja niihin liittyvistä riskeistä sekä toimintaa lupaehtojen vaatimuksia 
paremmalla tasolla koko kaivostoiminnan elinkaaren ajan. 
 
Hankkeessa tuotettiin seuraavat kaivostoimintaa koskevat suositukset: 
• Korostetaan sosiaalisten vaikutusten ja ympäristövaikutusten huomioon ottamista jo rahoitus- ja suunnitteluvaiheessa, jolloin 
luodaan perusta kestävälle kaivostoiminnalle 
• Rakentamiseen liittyvät ratkaisut ja rakenteiden kestävyys, kuten esimerkiksi kalvorakenteiden käyttö kaivosallasrakentamises-
sa, on arvioitava varovaisuusperiaatteen mukaisesti ja ottaen huomioon ympäristö- turvallisuus sekä ilmastonmuutoksen vaiku-
tukset myös kaivoksen sulkemisen jälkeiseltä ajalta 
• Suositellaan vastuullisuusjärjestelmän hyödyntämistä koko kaivoksen elinkaaren ajan. Kestävän kaivostoiminnan verkoston 
tarjoamia vastuullisen kaivostoiminnan työkaluja tulisi ottaa käyttöön 
• Suositellaan mallinnuksen hyödyntämistä hydrologiseen tarkkailuun ja vesitaseen hallintaan. Mallinnus on erityisen tärkeää 
muuttuvissa hydrologisissa olosuhteissa 
• Kaivosjätealueet ovat usein lopullisia jätteiden sijoitusalueita, joten niiden suunnittelussa on otettava huomioon mahdolliset 
jätteen sisältämät tai siitä muodostuvat haitalliset aineet ja niiden pitkäaikaiset vaikutukset ympäristöön. Erityisen tärkeää on 
varmistaa ympäristöturvallisuus jätealuetta suljettaessa ja suunniteltaessa alueen uudelleenkäyttöä. 

Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Hanke tuottaa useita temaattisia, teknisiä englanninkielisiä raportteja tieteelliseen käyttöön sekä yhteenvetoraportin (VN TEAS 
helmikuu/2017, Barentsin alue muuttuu – Miten Suomi sopeutuu?), joka on päättäjien ja laajan yleisön käytettävissä. Yhteenve-
toraportti tuottaa tietoa Barentsin alueen muutoksesta, niiden vaikutuksista, sopeutumisesta ja sopeutumisen vaatimista toimista. 
Raportissa tarkastelu on monitieteinen, erilaista tietoa ja asiantuntemusta yhdistävä, kansainväliseen yhteistyöhön ja laaja-
alaiseen asiantuntemukseen perustuva raportti. Tuloksia hyödynnetään arktisen alueen muutosta kokonaisuutena arvioivaan 
raporttiin, joka valmistuu vuonna 2017. Raportin tuloksia voidaan hyödyntää Suomen ottaessa vastaan Arktisen neuvoston pu-
heenjohtajuuden vuonna 2017. Lisäksi arviointi edistää Barentsin alueella tehtävää yhteistyötä ilmastonmuutoksen sopeutumisen 
edistämiseksi. 
Hankkeen ympäristökuormituksen arvioinnin toteutuminen (suhteessa tehtyyn arviointiin) 
- ei muutoksia 

Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
VN/TEAS helmikuu 2017 Barentsin alue muuttuu - Miten Suomi sopeutuu? (painossa) Barentsin alu-
een integroitu raportti, 2017; Pan-arktinen integroitu raportti, 2017 
http://www.arcticcentre.org/FI/tutkimus/kestavakehitys/NPE/sopeutuminen 
Paikka ja aika 
Helsinki 4.1.2017 

Laatija 
Kimmo Silvo 
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Hankkeen nimi 
Rakennusten skenaariolaskenta energia- ja ilmastostrategiaan (RakS-
kenE), ja RakSkenEjatko 

Diaarinumero 
SYKE-2016-K-10 

Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
 
Kulutuksen ja tuotannon keskus / KYT 

Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) Eri-
koistutkija Maija Mattinen (projektipäällikkö) Ryhmä-
päällikkö Ari Nissinen (vastuullinen johtaja) 

Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot Alihankinta 
Tampereen teknillinen yliopisto (TTY), VTT Oy ja Fore-
con Oy 

Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
YM 80 %, SYKE 20 % 

Hankkeen kesto 
(toteutusvuodet) 
2016 

Hankkeen kustannukset 
SYKEssä yhteensä 
(1000 euroa) 
69,9 

Työpanos SYKEssä 
yhteensä (htv) 
0,4 

Hankkeen kustannukset 
kaikki laitokset (1000 
euroa) 
69,9 

Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Hankkeessa mallinnettiin Suomen rakennuskannan energiankulutusta perusskenaariossa.  
Hankkeella oli seuraavat tavoitteet: 

1. Laskea ja tuottaa kaavamuotoinen esitys rakennustyypeittäin perusskenaarion mukaisesta vuosittaisesta energiankulu-
tuksesta aikajänteellä 2015–2050. 

2. Dokumentoida perusskenaarion periaatteet sekä tulosten muoto ja tulkinta eri vaikutusarvioinneissa (raportoinneissa). 
Dokumentaatio sisältää tekstimuotoisen ohjeistuksen tulevaisuuden selvityksissä huomioitavista seikoista. 

3. Tarkastella puun pienpolton lisäämisestä aiheutuvia pienhiukkaspäästöjä ja niiden vaikutusta väestöaltistukseen. Lisäk-
si jatkohankkeen yhteydessä asetettiin seuraava lisätavoite: 

4. Arvioida perusskenaariota matalamman talouskasvun vaikutuksia rakentamiseen ja rakennusten energiankulutukseen. 

Hankkeen keskeiset tulokset 
Työn ensimmäisessä osassa tuotettiin rakennustyypeittäin perusskenaarion mukainen tarkastelu, joka jatkaa tulevaisuuteen 
energiatilastojen lukuja vuodesta 2015 aina vuoteen 2050. Energiankulutus on esitetty sekä hankitun energian tasolla että 
hyötyenergiana, ja ne on käsitelty samalla periaatteella kuin energiatilastoissa. 
 
Rakennuksista eniten energiaa käyttävät pientalot, joissa on myös monipuolisin päälämmitystapajakauma sekä toissijaisia 
lämmitysmuotoja ja erilaisia lämmityksen hybridiratkaisuja. Pientaloissa tapahtuvien lämmitystapamuutosten myötä öljyn 
käyttö loppuu käytännössä vuoteen 2050 mennessä. Aurinkolämmön kehitykselle muodostettiin maltillinen lineaariseen kas-
vuun perustuva ennuste. 
 
Palvelurakennusten kokonaisenergian tarpeessa on laskeva trendi, joka selittyy energiatehokkuuden paranemisella sekä il-
maston lämpenemisen tuoman lämmitystarpeen vähenemisellä. Vapaa-ajan asuinrakennusten energiantarve taas lisääntyy 
mökkien sähkönkäytön lisääntyessä. 
 
Työn toisessa osassa tarkasteltiin puun pienpolton lisäämisestä aiheutuvia pienhiukkaspäästöjä ja niiden vaikutusta väestöal-
tistukseen. Laskentaesimerkin perusteella voidaan todeta, että myös modernien, verrattain vähäpäästöisten varaavien takkojen 
käytöllä on vaikutusta hengitysilman pienhiukkaspitoisuuksiin. Jos puulla lämmitystä lisätään uusissa pientaloissa, niin pääs-
töt vaikuttavat jo havaittavasti väestön altistumiseen ja tuovat terveyshaittoja. Kun otetaan lisäksi huomioon, että puun pol-
tosta syntyy myös kasvihuonekaasuja ja muita ilmastoon vaikuttavia päästöjä, kuten ilmakehää lämmittäviä nokihiukkasia, on 
ympäristövaikutusten kannalta perustellumpaa keskittyä rakennusten energiantarpeen vähentämiseen kuin puupolttoaineiden 
osuuden kasvattamiseen. 
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Suomen energia- ja ilmastostrategian perusskenaarion tiedot rakennusten energiakulutuksesta vuoteen 2030 perustuivat hankkeen 
tuloksiin. Tätä perusskenaariota vastaan on määritelty tarvittavat lisätoimet rakennusten energiatehokkuudessa, jotta Suomi pääsee 
EU:n 2030 ilmastotavoitteisiin. 

Hankkeen ympäristökuormituksen arvioinnin toteutuminen (suhteessa tehtyyn arviointiin) 
Toteutui arvion mukaan. 

Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
Rakennusten energiankulutuksen perusskenaario Suomessa 2015–2050, Mattinen ym. 2016, Suomen ympäristökeskuksen raport-
teja 35/2016. 

Paikka ja aika 
25.8.2016 

Laatija 
Erikoistutkija Maija Mattinen. 
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Hankkeen nimi 
Vihreän kasvun sekä materiaali- ja resurssitehokkuuden avainindi-
kaattorit 

Diaarinumero 
SYKE-2015-K-41 

Hankkeen vastuullinen toimintayksikkö SYKEssä 
Kulutuksen ja tuotannon keskus 

Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Johtaja, professori Jyri Seppälä 

Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
Luke, Ramboll, Oulun yliopisto, Tilastokeskus 

Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
100 % VN TEAS 

Hankkeen kesto 
(toteutusvuodet) 
2016 

Hankkeen kustannukset 
SYKEssä yhteensä 
83 680 e 

Työpanos SYKEssä 
yhteensä (htv) 
0,5 

Hankkeen kustannukset 
kaikki laitokset 
205 060 e (josta alv 
7060) Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 

Vihreä kasvu on Suomelle suuri mahdollisuus, mutta sen toteuttamiseksi tarvitaan pitkäjänteistä ja määrätietoista tietoon perustu-
vaa päätöksentekoa. Indikaattorit ovat yksi yhteiskunnallisen ohjauksen ja päätöksenteon apuväline.  
VireAvain-hankkeen päätavoitteena oli luoda Suomen oloihin sopivat vihreän kasvun avainindikaattorit, jotka ovat kansainväli-
sesti tarkoituksenmukaisia ja tukevat vihreän talouden kehittymistä sekä kansallisella että alueellisella tasolla. 
 

Hankkeen keskeiset tulokset (myös www-sivustoille) 
Hankkeessa tunnistettiin19 avainindikaattoria, jotka antavat monipuolisen kuvan vihreän kasvun mahdollisuuksista ja kipupis-
teistä. Avainindikaattorit ryhmiteltiin kolmeen teemakokonaisuuteen, jotka jäsentävät vihreän kasvun ydinkysymyksiä: 
1) Vähähiilisyys ja resurssitehokkuus: ilmastonmuutoksen torjunta, kestävä energiatalous ja materiaalitehokkuus,  
2) Ekosysteemipalvelut: luonnon tarjoamien hyödykkeiden kestävä käyttö ja ympäristön laatu ja  
3)Taloudelliset mahdollisuudet ja ohjauskeinot: vihreän kasvun ja resurssitehokkuuden tarjoamat taloudelliset mahdolli-
suudet sekä toimenpiteet ja ohjauskeinot näiden saavuttamiseksi. 
Avainindikaattoreiden päämäärien yhteyteen määriteltiin lisäksi 30 taustaindikaattoria, joita voidaan käyttää täydentämään 
avainindikaattorien sanomaa. Kullekin avain- ja taustaindikaattorille tuotettiin niitä kuvaavat aikasarjat. Lisäksi niiden yh-
teyteen tuotettiin tekstiä muutosten syistä ja lähtötietojen tuottamismahdollisuudesta. 
Työssä tunnistettiin myös sellaiset kehitettävät avainindikaattorit, joiden tiedon tuottaminen ei vielä onnistu, mutta jotka 
olisivat tärkeitä vihreän talouden kehityksen seurannassa. 

Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet (myös www-sivustoille) 
Tulokset palvelevat vihreän taloutta tukevaa päätöksentekoa, hallitusohjelman toimintasuunnitelman toteuttamista sekä politiikan 
seurantaa ja kehittämistä. Avainindikaattoreita on tarkoitus hyödyntää etenkin kansallisten ohjelmien ja strategioiden laadinnassa 
ja niiden toimeenpanon seurannassa. Avainindikaattoreita on syytä kehittää jatkossa parantuneen tietopohjan ja uusien yhteiskun-
nan painotusten myötä. Avainindikaattorien ylläpidon jatkuvuuteen on jo panostettu ja erillishankeen kautta tiedot löytyvät LY-
NETin www-sivuilta. 
 
Hankkeen ympäristökuormituksen arvioinnin toteutuminen (suhteessa tehtyyn arviointiin) 
Ei muutoksia. 

Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit (myös www-sivustoille) 
Raportti: Jyri Seppälä, Sirpa Kurppa, Hannu Savolainen, Riina Antikainen, Jari Lyytimäki, Sirkka Koskela, Riina Känkänen, 
Joonas Hokkanen, Leo Kolttola, Ilkka Hippinen 2016. Vihreän kasvun ja resurssitehokkuuden avainindikaattorit. Valtioneu-
voston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 23/2016.  
http://tietokayttoon.fi/julkaisu?pubid=11312. 

 
Policy brief (suomeksi ja engalnniksi): Jyri Seppälä, Sirpa Kurppa, Hannu Savolainen, Riina Antikainen, Jari Lyytimäki, 
Sirkka Koskela, Riina Känkänen, Joonas Hokkanen, Leo Kolttola, Ilkka Hippinen 2016. Vihreän kasvun ja resurssitehok-
kuuden avainindikaattorit. Policy Brief. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan artikkelisarja 6/2016. 
http://tietokayttoon.fi/julkaisu?pubid=11501 

 
Blogi: Jari Lyytimäki, Sirpa Kurppa 2016. Vihreän kasvun mittarit herättävät kiinnostusta – ja kiistelyä. VN:n sivuilla. 

Paikka ja aika 
2.1.2017 

Laatija 
Jyri Seppälä 

 

  

http://tietokayttoon.fi/julkaisu?pubid=11312
http://tietokayttoon.fi/julkaisu?pubid=11501
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Hankkeen nimi 
PRASDES - Regional Andean Programme to Enhance Weather, 
Water, Climate Services and Development ( (Bolivia, Ecuador, 
Peru, Kolumbia) 

Diaarinumero 
SYKE-2013-J-90 

Hankkeen vastuullinen toimintayksikkö SYKEssä 
Kansainvälisten asiain yksikkö 

Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
projektipäällikkö Johanna Korhonen 

Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
CIIFEN (Centro Internacional para la Investigación del 
Fenómeno de El Niño), Ilmatieteen laitos 

Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
Ulkoasiainministeriö 100% 

Hankkeen kesto 
(toteutusvuodet) 
5/2013–12/2016 

Hankkeen kustannukset 
SYKEssä yhteensä 
420 000 e 

Työpanos SYKEssä 
yhteensä (htv) 
2,3 htv 

Hankkeen kustannukset kaikki 
laitokset 
3 500 000 e 

Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Andien alueellisen hydrometeorologisen ohjelman (PRASDES) tavoitteena oli vaikuttaa suotuisasti alueen kehityk-
seen ja elinoloihin vähentämällä asukkaiden alttiutta luonnonkatastrofeille ja ilmastonmuutoksen vaikutuksille. 

Hankkeen keskeiset tulokset (myös www-sivustoille) 
 
PRASDES-hankkeen tarkoituksena oli vahvistaa vesi-, ilmasto- ja sääpalvelujen kehittämistä Andien alueella (Boliviassa, Ecu-
adorissa, Kolumbiassa ja Perussa). Tavoitteena oli parantaa palveluista vastaavien viranomaisten tiedonvaihtoa ja -hallintaa, ja 
siten maiden valmiuksia varautua ilmastonmuutoksen mukanaan tuomiin riskeihin. Erityisenä tavoitteena oli luoda ennakkova-
roitus- ja riskienhallinta palveluita haavoittuville yhteisöille kolmella pilottialueella, jotka kaikki sijoittuivat rajat ylittäviin 
vesistöihin. 
 
Hanke koostui viidestä eri komponentista: 1) Tietokantojen kehittäminen 2) Sää- ja ilmastopalvelujen kehittäminen 3) Hydro-
logisten palvelujen kehittäminen 4) Viestinnän ja varoitusten kehittäminen 5 ) Taloudellinen kestävyys. SYKE vastasi pääosin 
hydrologisten palvelujen kehittämisestä ja osallistui myös tietokantojen kehittämiseen. 
 
Koko hankkeen tuloksena aloitettiin maiden välinen säätietojen ja hydrologisten havaintojen vaihto. Tätä varten kehitettiin 
alueellinen tietokanta ja ohjelmisto tietojen. Hankkeen myötä maiden asiantuntijoiden välinen yhteistyö parani merkittävästi. 
Hankkeeseen osallistuneiden laitosten meteorologien, hydrologien ja teknisen henkilökunnan osaaminen kehittyi sekä tietojär-
jestelmien, havaintojen laadunvarmistuksen että sää- ja vesistöennusteiden tekemisen suhteen. Hydrologian osalta mai-
hin/pilottialueille luotiin edellytykset hydrologiseen mallintamiseen ja tulvakarttojen tekemiseen. Maiden kyky varautua ilmas-
toriskeihin vahvistui ja maat loivat uuden alueellisen hydrologian asiantuntijayhteisön jatkamaan hyvin alkanutta yhteistyötä. 
 
SYKEn asiantuntijat toivat hankkeeseen kansainvälistä osaamista hydrologisten palvelujen kehittämiseen, kattaen koko ketjun 
havainnoista ja mittauksista tietojärjestelmiin sekä mallinnukseen että tuotteisiin. SYKEn asiantuntijat kouluttivat menestyk-
sekkäästi paikallisia hydrologeja. Hankkeen aikana järjestettiin hydrologian osalta yhteensä 20 koulutustilaisuutta ja työpajaa 
alueen maissa, minkä lisäksi toteutettiin yksi opintomatka Suomeen. Käytännön osaamista kehitettiin osallistujien omien aineis-
tojen kautta niin luokkahuoneissa kuin maastossakin. 
 
Hankkeen myötä hydrologinen mittausosaaminen on kehittynyt kaikissa maissa. Tiedonhallintaa ja -vaihtoa maiden välillä on 
parannettu uusien tietojärjestelmien avulla. Pilottialueilla testattiin hydrologista mallinnusta ja yhdelle alueelle tuotettiin tulva-
kartta. Myös muille alueille on hankkeen myötä luotu valmiudet tulvakarttojen tuottamiseen, millä on vaikutus ilmastoriskien 
hallinnassa. 
 
Hankkeen aikana hankitut ja käyttöön otetut hydrologiset seuranta-asemat vahvistivat pilottialueiden mahdollisuuksia varautua 
ilmasto- ja sääriskeihin. Varoitus- ja pelastautumisharjoituksia testattiin käytännössä pilottialueilla. 
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Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet (myös www-sivustoille) 
 
Valmiudet ajantasaisen vesitilannepalvelun tuottamiselle olivat pilottialueilla melko heikot, maat eivät esimerkiksi vaihtaneet 
havaintotietoja keskenään. Hankkeen tuloksena tilanteeseen saatiin merkittävä parannus ja maiden välinen luottamus kasvoi. 
Alueellinen havaintotietokanta sekä uusi työkalu hydrologisen datan vaihtamiseen vastaavat nyt Andien maiden rajat ylittäviin 
tietotarpeisiin. SYKEn avoimen datan politiikka ja pitkäaikainen rajavesiyhteistyökokemus toimivat kannustavina esimerkkeinä 
laitoksille. Myös Suomen Tulvakeskusta pidettiin mielenkiintoisena mallina toimivasta ja tehokkaasta yhteistyöstä eri laitosten 
välillä. Suuri osa SYKEn koulutuksista pidettiin avoimilla ja maksuttomilla ohjelmilla, joten niiden käyttö jatkossa on maissa 
taloudellisesti mahdollista. 
 
Hankkeen käynnistyessä piloteiksi valituilla kolmella rajat ylittävällä valuma-alueella oli vain rajallisesti osaamista ja kokemus-
ta hydrologisesta mallintamisesta. Hydrologista ennustemallinnuskehitystyötä tehtiin rajavesistöillä maiden välisenä yhteistyö-
nä. Monelle hankkeeseen osallistuneelle paikalliselle hydrologille PRASDES antoi ensimmäisen mahdollisuuden tutustua naa-
purimaiden kollegoihin. Hanke mahdollisti uusien menetelmien oppimisen ja loi pohjan aivan uudenlaiselle yhteistyölle. 
Hankkeen myötä perustettiin mm. Andien alueen hydrologien työryhmä, joka tulee jatkamaan hyvin alkanutta yhteistyötä pro-
jektin jälkeen. Hankkeen ansiosta Peru päätti käynnistää pilottikohteissa operatiivisen vesistöennustamisen joulukuussa 2016. 
 
Ennustemallien lisäksi SYKE järjesti koulutusta hydraulisesta mallinnuksesta ja tulvakarttojen tuottamisesta. Hankkeen tulok-
sena saatiin Titicaca-järvellä Suchesin valuma-alueella Escoman kunnan alueelle tulvakartta, joka on täysin uusi tuote alueella. 
Tulvaherkkä Escoma kärsi maaliskuussa 2016 pahimmasta tulvasta sataan vuoteen. SYKEn tulvakarttakoulutukset järjestettiin 
vasta tulvan jälkeen, mutta kartan avulla tulevia tulvavahinkoja voidaan minimoida ja tiedottaa kuntalaisia riskialueista. Hanke 
toteutti Escoman kunnassa Bolivian kolmannen kansallisen tulvatilanteiden valmiusharjoituksen. 
 
Pilottialueille asennetut reaaliaikaiset sääasemat ja hydrologiset mittausasemat, paransivat merkittävästi vesistöennusteita. Ase-
mat tuottavat tietoa kansallisten hydrologisten laitosten lisäksi paikallisviranomaiselle tulvavaroituksia varten. Pelastusharjoi-
tukset osoittivat, että ääritilanteen sattuessa osataan myös toimia suunnitelmallisemmin ja nopeammin. 
 
Suomalaista yhteistyöhön perustuvaa tulvakeskus-konseptia pidettiin erittäin kiinnostavana mallina myös Andien alueen maille. 
PRASDES palveli myös molemminpuolista oppimista. Kohdemaista saatuja ideoita ja opittuja asioita on voitu käyttää myös 
SYKEn hydrologisten palveluiden kehittämisessä (tietojärjestelmät, havainnot ja mallit). Hanke toimi hyvänä alustana verkos-
toitumiselle sekä SYKEn vesiosaamisen ja toiminnan tunnetuksi tekemiselle. 

Hankkeen ympäristökuormituksen arvioinnin toteutuminen (suhteessa tehtyyn arviointiin) 
Ympäristökuormitus oli arvion mukainen. Hankkeen merkittävin ympäristökuormitus muodostui kansainvälisistä lennoista. 

Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit (myös www-sivustoille) 
Hankkeen aikana tuotettiin lähinnä teknisiä raportteja sekä edistymisraportteja rahoittajalle.  
Aineistot ja tuotokset löytyvät : http://www.prasdes-ciifen.org/ 
Hankkeen SYKEn osuudesta kertova video: https://www.youtube.com/watch?v=A1Fb_dvK2SU 

Paikka ja aika 
Helsinki, 22.2.2017 

Laatija 
Tea Törnroos ja Johanna Korhonen 

 

  

http://www.prasdes-ciifen.org/
http://www.youtube.com/watch?v=A1Fb_dvK2SU
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Hankkeen nimi 
Integration Approach to Financing of Biodiversity: Evaluation of 
Results and Analysis of Options for the Future 

Diaarinumero 
SYKE-2015-J-237 

Hankkeen vastuullinen toimintayksikkö SYKEssä 
Kansainvälisten asiain yksikkö 

Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Tutkimusprofessori Eeva Primmer 

Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
IEEP (Institute for European Environmental Policy), ICF Inter- 
national (vetäjäorganisaatio), the Helmholtz Centre for 
Envi- ronmental Research (UFZ), 2ECO 

Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
EC/DG ENV 100 % 

Hankkeen kesto 
(toteutusvuodet) 
2015–2016 

Hankkeen kustannukset 
SYKEssä yhteensä 
29 000 e 

Työpanos SYKEssä 
yhteensä (htv) 
0,2 htv 

Hankkeen kustannukset kaikki 
laitokset 
175 750 e 

Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Hankkeen tavoitteena oli tarkastella EU:n muuhun rahoitukseen integroidun biodiversiteettirahoitusmallin toimivuutta ja sel-
vittää, miten rahoitusinstrumenttien kehittämisellä voitaisiin jatkossa paremmin tukea EU:n biodiversiteettitavoitteiden saavut-
tamista ja Natura 2000-alueiden perustamista, hoitoa ja käyttöä. Lisäksi selvitettiin nykyisen rahoitusmallin rajoitteita, sen 
kehittämisvaihtoehtoja sekä vaihtoehtoisia rahoituslähteita, politiikkakeinoja ja käytäntöjä, joilla EU:n nykyistä rahoitusmallia 
voitaisiin täydentää. 
 
SYKEn osuuden tavoitteena oli kirjallisuustarkastelujen, komission virkamiesten haastatteluiden ja jäsenvaltioiden virkamie-
hille osoitetun kyselyn avulla arvioida EU:n integroidun biodiversiteettirahoituksen institutionaalisia sekä legitimiteettiin ja 
sosiaalisiin vaikutuksiin liittyviä haasteita. 

Hankkeen keskeiset tulokset (myös www-sivustoille) 
 
Hankkeessa havaittiin, että EU:n nykyinen biodiversiteetin turvaamiseen kohdennetun rahoituksen taso ja budjettivarojen vähe-
nemisen yhteydessä kehitetty integroitu rahoitusmalli eivät mahdollista EU:n biodiversiteettitavoitteiden saavuttamista. Tarkas-
telluista rahoitusinstrumenteista LIFE- rahoitus on vaikuttavin. Myös maatalous- ja aluekehitysrahoitusinstrumentit ovat huolel-
lisesti kohdennettuna vaikuttavia. 
 
SYKEn tekemä osatarkastelu osoitti, että erityisesti keskenään ristiriitaiset kilpailevat tavoitteet rahoitusinstrumenttien sisällä 
sekä kankeat ja monimutkaiset rahoitusehdot ja hallinto vaikeuttavat integroidun rahoituksen tehokasta käyttöä. Toisaalta integ-
roitu rahoitus on parantanut sektorirajat ylittävää vuoropuhelua rahoituksen suuntaamisessa ja valmistelussa. Nämä muutokset 
ovat vastanneet biodiversiteetin turvaamisen legitimiteettiongelmiin, joita on kirjallisuudessa käsitelty laajasti. Erityisesti ko-
mission ja jäsenmaiden maatalous- ja maaseuturahoitusta kanavoivien virkamiesten näkemysten mukaan parantunut vuoropuhe-
lu ja integrointi parantavat myös rahoituksen vaikuttavuutta. Työläs hallinto, seuranta ja rahoituksen riittämättömyys ovat suu-
rimpia haasteita. Kysely osoitti, että eri instrumenttien hyödynsaajat nähdään varsin eri tavoin. Maatalous- ja 
kalastusinstrumenteilla on selkeä hyötyä saava kohde- ryhmä, mutta LIFE-instrumentin tuottama hyöty on julkista ja yhteis-
kunnallista ja kanavoituu hallinnon ja järjestöjen kautta. Tämän ristiriidan lisäksi suurin institutionaalinen haaste integroidulle 
biodiversiteettirahoitukselle on hallinnollinen taakka ja siihen liittyvä seurannan tehokkuus. 
 
Koko hankkeen tulosten perusteella esitettiin seuraavia suosituksia biodiversiteettirahoituksen kehittämiseksi: 

• rahoituksen korvamerkitseminen biodiversiteettitoimiin 
• hakukelpoisuuteen liittyvien epäsuhtien ja epäselvyyksien selvittäminen ja korjaaminen 
• PAF:ien (priorisoitu rahoituksen puiteohjelma) tehokkaampi hyödyntäminen rahoituksen koordinoinnissa 
• rahoituksen haku- ja toimeenpanoprosessien monimutkaisuuden sekä hallinnollisen taakan selvittäminen ja keventä-

minen 
• monitorointijärjestelmien kehittäminen vaikuttavuuden ja tehokkuuden arvioimiseksi paremmin 
• tietoisuuden lisääminen biodiversiteettirahoituksen sosio-ekonomista vaikutuksista sekä yhteistyö asianosaisten kans-

sa biodiversiteettitoimien legitimiteetin parantamiseksi 
 
Hankkeessa nousi esille uusi erityinen biodiversiteettitoimiin kohdennettu rahoitusinstrumentti integroivan mallin vaihtoehtona. 
Tämäntyyppisen instrumentin haasteena nähtiin kuitenkin rahoituspohjan epävarmuus ja ristiriitaisuus poliittisen biodiversitee-
tin turvaamisen valtavirtaistamislinjauksen kanssa. Lisäksi hankkeessa esitettiin ehdotuksia uusista, innovatiivisista instrumen-
teista, kuten ekologistista valtionosuuksista, verohelpotuksista sekä erilaisia markkinapohjaisista instrumenteista. Näiden nähtiin 
kuitenkin vain kurovan kiinni rahoituksen vajetta. Selvityksessä suositellaan biodiversiteettirahoituksen integroinnin kehittä-
mistä edelleen lisäämällä suunnitelmallisuutta ja puuttumalla biodiversiteettiä heikentäviin tukiin. 

Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet (myös www-sivustoille) 
Hankkeen tilaaja, EU-komission ympäristöosasto hyödyntää tuloksia biodiversititeettirahoituksen ja sen integroinnin kehittä-
misessä. Hankkeen havaintoja hyödynnetään myös kehitettäessä rahoitusinstrumenttien hallinnointivastuuta komission ja jä-
senmaiden kesken. 
Hankkeen ympäristökuormituksen arvioinnin toteutuminen (suhteessa tehtyyn arviointiin) 
Hankkeessa tehtiin kaksi kokousmatkaa Brysseliin komission ja hankkeen toteuttajien väliseen kokoukseen. Yhden 
henkilön edestakaisesta HEL–BRU–HEL-lentomatkasta aiheutui noin 600 CO2 ekv päästöt. 

Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit (myös www-sivustoille) 
Raportti ilmestyy tammikuussa 2017 
Paikka ja aika 
18.1.2017 

Laatijat 
Eeva Primmer, Aino Rekola 
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Hankkeen nimi 
EP ENVI FWC Lot3 Forest Policy Study: In-depth analysis on the 
situation in Finland in view of the ENVI delegation visit in May 
2016 
(toteutettu Euroopan parlamentin ENVI-komitean “Expertise to the 
EP in the fields of sustainable development (lot 3)” -
puitesopimuksen alla) 

Diaarinumero 
SYKE-2015-J-259 

Hankkeen vastuullinen toimintayksikkö SYKEssä 
Kansainvälisten asiain yksikkö 

Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Ryhmäpäällikkö Eeva Primmer PK 

Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
IEEP (Institute for European Environmental Policy) 

Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
EP/ENVI 100 % 

Hankkeen kesto 
(toteutusvuodet) 
2016 

Hankkeen kustannukset 
SYKEssä yhteensä 
14 000 e 

Työpanos SYKEssä 
yhteensä (htv) 
0,1 htv 

Hankkeen kustannukset kaikki 
laitokset 
16 000 e 

Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Hankkeessa laadittiin taustaselvitys Suomen metsätalouden kestävyydestä Euroopan parlamentin ENVI-valiokunnalle (ympä-
ristö, kansanterveys ja elintarvikkeiden turvallisuus), joka vieraili Suomessa 17.–19.5.2016. 
 
Selvityksessä analysoitiin metsäisen Suomen erityisasemaa metsä- ja biotaloudessa sekä näiden kestävyyttä uusien haasteiden 
edessä. Selvityksessä tarkasteltiin toimeksiannon mukaisesti Suomen metsänhoidon ja -politiikan pitkää historiaa ja laajasti 
omaksuttuja kestävyysperiaatteita sekä metsä- ja biotalouden lähitulevaisuuden kehitysnäkymiä ja haasteita, kuten ilmaston-
muutosta, uusia energia- ja biodiversiteettipolitiikkoja, kiertotaloutta ja biotaloutta. 

Hankkeen keskeiset tulokset (myös www-sivustoille) 
Hankkeen keskeisenä johtopäätöksenä esitettiin, että Suomella on edellytykset toimia edelläkävijänä ja jopa johtaa kestävän 
metsätalouden edistämistä Euroopassa. Kansainvälisesti vertailtuna Suomen metsätalous on suhteellisen kestävää lukuun otta-
matta luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen liittyviä puutteita erityisesti Etelä-Suomessa. Suunnannäyttäjän rooli edellyt-
täisi kuitenkin, että ilmastonmuutoksen hillintätoimet ja uusiutuvan energian tuotanto toteutetaan kestävällä tavalla ja että luon-
non monimuotoisuuden turvaamisesta huolehditaan. Kestävän käytön ja suojelun tulee olla linjassa keskenään ja hyödyntää 
julkisen ja julkisen sektorin voimavaroja. 
 
Metsien ja puun käyttöön kohdistuu lähitulevaisuudessa uusia odotuksia, jotka edellyttävät kestävyyden ja sen hallinnan kriittis-
tä uudelleentarkastelua. Metsänhoidon kestävyyttä koskevat kriteerit ja käytännöt tulisi ulottaa ohjaamaan myös puupohjaisten 
tuotteiden ja prosessien kestävyyttä. Tässä tarkastelussa tulisi huomioida metsäbiomassaan pohjautuva tuotevalikoima, tuotanto-
teknologiat liiketoimintamallit ja koko arvoketju. 
 
Suomen tulisi tavoitella arvonlisäystä biomassan käyttömäärien sijasta ja kehittää biotaloutta käsi kädessä kiertotalouden kans-
sa. Kasvumahdollisuuksia tuotantoketjussa on metsiin pohjautuvan liiketoiminnan monipuolistamisessa, esimerkiksi terveys- ja 
hyvinvointisektorin suunnalla ja lisäämällä kaskadikäyttöä, eli tehokasta ja arvonlisää tuottava ylijäämien ja kierrätysmateriaa-
lin käyttöä. Metsiä hyödyntävien liiketoimintamallien kehittämiseen tulisi kannustaa. 

Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet (myös www-sivustoille) 
Euroopan parlamentin tilaama selvitys ja sen esittelyn pohjalta toteutettu parlamentaarikkojen vierailu SYKEssä viestivät rapor-
tin havainnot suoraan päättäjille ja mahdollistivat vuoropuhelun poliitikkojen ja tutkijoiden välillä. Lisäksi raporttia hyödynsi-
vät delegaation muut isännät Suomessa, kuten ministeriöt ja järjestöt. Raportti ja ENVI-delegaation vierailu olivat osa EU:n 
uusiutuvan energian direktiivin sekä biomassojen kestävyyskriteerien valmisteluun liittyvää konsultointia. Ne mahdollistivat 
tietopohjaisen ja suoran vuoropuhelun poliitikkojen ja muiden toimijoiden kesken. Komissio julkisti 30.11.2016 uusiutuvan 
energian direktiiviehdotuksen, joka sisältää kestävyyskriteerit myös kiinteille biomassoille. Komission ehdotus siirtyi parla-
mentin käsittelyyn ja direktiiviuudistuksen on määrä tulla voimaan vuonna 2021. 

Hankkeen ympäristökuormituksen arvioinnin toteutuminen (suhteessa tehtyyn arviointiin) 
Ei erityisiä ympäristövaikutuksia. Arvioinnin väliesittely hoidettiin alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen puhelimitse, mikä 
säästi lennoista aiheutuvat päästöt. 
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit (myös www-sivustoille) 
Primmer, E., Kangas, H-L., Liski, J., Rekola, A., Seppälä, J., Kettunen, M., Allen, B., Nesbit, M., Paquel, K. 2016.  
Sustainable forestry in Finland: ENVI delegation in May 2016. Directorate General for Internal Policies. Policy Department A: 
Economic and Scientific Policy. Study, IP/A/ENVI/2016-02, PE 578.979. 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/578979/IPOL_STU(2016)578979_EN.pdf 
Paikka ja aika 
18.1.2017 

Laatijat 
Eeva Primmer, Aino Rekola 

 

  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/578979/IPOL_STU(2016)578979_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/578979/IPOL_STU(2016)578979_EN.pdf


Suomen ympäristökeskuksen raportteja 7/2017   89 

 

Hankkeen nimi 
DG MARE – EMODNet Chemistry: Knowledge Base for growth 
and innovation in ocean economy: assembly and dissemination of 
marine data for seabed mapping (EMODNet) 

Diaarinumero 
SYKE-2012-J-220 

Hankkeen vastuullinen toimintayksikkö SYKEssä 
Kansainvälisten asiain yksikkö 

Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Johtava tutkija Seppo Kaitala MK 

Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
OGS (vetäjäorganisaatio, Italia) sekä 30 partneria 

Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
EC/DG MARE 100% 

Hankkeen kesto 
(toteutusvuodet) 
2013–2016 

Hankkeen kustannukset 
SYKEssä yhteensä 
60 000 e 

Työpanos SYKEssä 
yhteensä (htv) 
0,3 htv 

Hankkeen kustannukset kaikki 
laitokset 
4 milj. e 

Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
EU on ajanut eri kansallisten ja paikallisten meritietotietojärjestelmien yhdistämistä yhdeksi kattavaksi kokonaisuudeksi. Eu-
roopan komission meri- ja kalastusasioiden pääosaston (DG MARE) vuonna 2009 tekemän aloitteen tavoitteena on luoda Eu-
roopan meripoliittinen seurantakeskus ja tietoverkko EMODNet (European Marine Observation and Data Network). Verkoston 
kehitystyö kattaa seitsemän eri osa-aluetta (bathymetry, geology, physics, chemistry, biology, seabed habitats and human activi-
ties). SYKE osallistui “Knowledge base for growth and innovation in ocean economy: assembly and dissemination of marine 
data for seabed mapping” -hankkeeseen, jonka osa-alueena oli Chemistry. EMODNet Chemistry -hankkeessa kerättiin kemial-
listen aineiden merihavainnot ravinteiden ja haitallisten aineiden osalta siten, että ne ovat saatavilla Euroopan laajuisesti ja yh-
teismitallisesti samasta EMODNet Chemistry -dataportaalista. Hankkeen tarkoituksena oli myös lisätä dialogia Euroopan ko-
mission ympäristöpääosaston (DG ENV) vetämän Working Group on Data, Information and Knowledge Exchange (WG DIKE) 
kanssa, erityisesti meristrategiadirektiivin tavoitteiden toteuttamiseksi ja yhtenäisen data-aineiston tuottamiseksi.  
(http://www.emodnet- chemistry.eu/msfdinteraction.html) 

Hankkeen keskeiset tulokset (myös www-sivustoille) 
Hankkeessa asetettu datapalvelin (Download manager) välittää laadittujen metatietojen perusteella aineistot keskusportaaliin, 
jonka kautta ne ovat ladattavissa. SYKE laati metatiedot rannikkohavaintoasemien havaintojen perusteella ravinne- ja kloro-
fyllihavainnoista vuosille 2008–2012 sekä Alg@line laivahavainnoista vuosille 2007–2015. Tämän lisäksi silakoiden ras-
kasmetallipitoisuudet raportoitiin vuosille 2000–2013. 
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet (myös www-sivustoille) 
Havainnot on saatavilla EMODNet Chemistry dataportaalissa (http://www.emodnet-chemistry.eu/). SYKE on mukana 
EMODNet- kehitystyössä Chemistryn osalta myös vuosina 2017–2020. 
Hankkeen ympäristökuormituksen arvioinnin toteutuminen (suhteessa tehtyyn arviointiin) 
Hankkeessa hyödynnettiin olemassa olevaa havaintoaineistoa, jolloin erillistä ympäristökuormitusta ei muodostunut 
vuosittaista kokousmatkaa lukuun ottamatta. 
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit (myös www-sivustoille) 
Hankkeessa on julkaistu loppuraportti: EMODnet Thematic Lot n° 4 - Chemistry - EMODnet Phase 2 - Final Report Reporting 
Period: July 2013 – November 2016 ( http://www.emodnet-chemistry.eu/reporteu.html). 
Paikka ja aika 
26.1.2017 

Laatija 
Seppo Kaitala 

 

  

http://www.emodnet-chemistry.eu/reporteu.html)
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Hankkeen nimi 
Metsän salainen elämä – tietokirja PUTTE-lajeista ja niiden tutkimuk-
sesta (2014–2016) 
 

Diaarinumero 
SYKE-2014-L-143 

Hankkeen vastuullinen toimintayksikkö SYKEssä 
Luontoympäristökeskus / LEPA 

Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Vastuuhenkilö: projektipäällikkö Saija Kuusela, päätutkija: vanhempi 
tutkija Terhi Ryttäri 
  Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 

LUOMUS, YM 
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
YM (71 %), LUOMUS (17 %), SYKE (12 %) 

Hankkeen kesto 
(toteutusvuodet) 
2014–2016 

Hankkeen kustannukset 
SYKEssä yhteensä 
33 264 e 

Työpanos SYKEssä 
yhteensä (htv) 
0,5 

Hankkeen kustannuk-
set kaikki laitokset 
269 264 e 

Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Projekti tuotti kansantajuisen tietokirjan PUTTE-hankkeissa tutkituista eliöryhmistä. Tavoite oli lisätä kansalaisten ymmärrystä 
Suomen metsien monimuotoisuudesta, perustella lajitutkimuksen rahoitustarvetta ja lisätä kiinnostusta huonosti tunnettuihin 
lajiryhmiin. 
Hankkeen keskeiset tulokset (myös www-sivustoille) 
Projekti kokosi yhteen PUTTE-hankkeiden tuloksia vuodesta 2003 alkaen, nosti esiin suomalaisten metsien monimuotoisuutta 
uudesta näkökulmasta ja esitteli suomalaista lajiosaamista laajalle yleisölle. Kirja valmistui aikataulussa v. 2016, ja se valittiin 
samana vuonna Vuoden luontokirjaksi. 
 
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet (myös www-sivustoille) 
Projektissa tuotettu kirja popularisoi Suomen metsäluonnon monimuotoisuutta ja sen merkitystä uudesta näkökulmasta (huo-
nosti tunnetut eliöryhmät). Tämän myötä teos voi laajasti lisätä kansalaisten positiivista asennoitumista luontoa ja sen suojelua 
kohtaan. Myös Vuoden luontokirja 2016 -palkinnon myötä saatu mediahuomio lisäsi kirjan aihepiirin näkyvyyttä tiedotusväli-
neissä ja internetissä. Samalla tuotiin esille suomalaista lajiosaamista ja innostettiin uusia sukupolvia kiinnostumaan luonnosta 
ja maamme lajistosta. Tuotettu kirja on tukenut osaltaan myös Suomen luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön 
strategian ja toimintaohjelman (NBSAP) viestintätavoitteita valtavirtaistamalla biologista monimuotoisuutta koskevaa yleista-
juista tietoa läpi koko yhteiskunnan, laajentaen kansalaisten ymmärrystä maamme metsien monipuolisesta luonnosta. 
 
Hankkeen ympäristökuormituksen arvioinnin toteutuminen (suhteessa tehtyyn arviointiin) 
Hankkeen toteutus ei rasittanut merkittävästi ympäristöä. Merkittävimmät ympäristökuormitusta aiheuttaneet tekijät olivat kir-
jan tuotantoon käytetyt paino- ja julkaisumateriaalit. 
 
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit (myös www-sivustoille) 

  Hallanaro, E.-L., Kuusela, S., Juslén, A. & Ryttäri, T. (toim.) 2016. Metsän salainen elämä. Gummerus Oy. 395 s. Helsinki. 

 
 
Paikka ja aika 
Helsingissä 14.2.2017 

Laatija 
Saija Kuusela 
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Hankkeen nimi 
Harjusinisiiven nykytilan selvittäminen ja suojelutason 
parantaminen siirtoistutuksen avulla (HARJUSINI) 

Diaarinumero 
SYKE-2014-L-131 

Hankkeen vastuullinen toimintayksikkö SYKEssä 
Luontoympäristökeskus / LUMO 

Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
tutkija Janne Heliölä 

Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
- 

Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
YM 47 %, SYKE 53 % 

Hankkeen kesto 
(toteutusvuodet) 
2015–2016 

Hankkeen kustannukset 
SYKEssä yhteensä 
116 000 e 

Työpanos SYKEssä 
yhteensä (htv) 
0,7 

Hankkeen kustannukset kaik-
ki laitokset 
116 000 e 

Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Hankkeen tavoitteena oli 1) kerätä yhteen ja analysoida harjusinisiiven aiemmat seuranta-aineistot Säkylänharjulta, sekä 2) arvioida 
edellisten pohjalta alueella tehtyjen hoitotoimien vaikuttavuutta lajin suojelussa. Tämän ohella haluttiin 3) varmistaa Säk ylänhar-
jun perhospopulaation riittävyys lajisiirron toteuttamiseksi ja 4) varmistaa, että suunniteltu kohdealue on sovelias elinvoimaisen 
perhospopulaation ylläpitämiseen. Edellisten ehtojen täyttyessä haluttiin 5) toteuttaa harjusinisiiven lajisiirto kesällä 2016 lajin 
suojelutason parantamiseksi. 

Hankkeen keskeiset tulokset (myös www-sivustoille) 
Kaikki edellä mainitut tavoitteet onnistuttiin hankkeessa toteuttamaan. Säkylänharjun perhoskannan koko selvitettiin v.2015, ja sen 
riittävyys lajisiirtoa varten varmennettiin vielä v.2016 ennen lajisiirron toteuttamista. Siirto tehtiin suunnitellusti, ja sen menes-
tystä arvioidaan v.2017 erillisrahoituksella. Lajin aiemmat seuranta-aineistot analysoitiin ja hoitotoimien vaikuttavuutta arvioi-
tiin tulosten pohjalta (tulokset raportoitu Baptria-lehdessä 3/2016, ks. alla). Hankkeen tuloksista tiedotettiin yleisölle sekä kesäl-
lä 2015 että 2016, ja molempina vuosina hanke sai varsin paljon medianäkyvyyttä. 

Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet (myös www-sivustoille) 
Tuotettuja tietoja hyödynnetään Säkylänharjun Natura-alueen suojelusuunnittelussa. Niitä voidaan myös jatkossa hyödyntää 
harjusinisiiven myöhempien seurantojen vertailuaineistoina. Lajin siirtoistutus toteutettiin suunnitellusti. Mikäli perustettu 
uusi perhospopulaatio onnistuu säilymään, se parantaa merkittävästi harjusinisiiven suojelutasoa sekä kohdealueen luonto-
arvoja. 
Hankkeen ympäristökuormituksen arvioinnin toteutuminen (suhteessa tehtyyn arviointiin) 
Vaikutukset toteutuivat arvioidusti. Ne syntyivät valtaosin omilla autoilla matkustamisesta, jota kertyi ennakoidusti. 

Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit (myös www-sivustoille) 
Kaksi julkaisematonta vuosiraporttia tuloksista rahoittajalle sekä Metsähallitukselle (2015, 2016). Lisäksi Heliölä, J. ym. (2016): 
Harjusinisiiven kannankehitys ja nykytila Säkylänharjulla. - Baptria 3/2016: 72–82. 

Paikka ja aika 
Helsingissä 22.11.2016 

Laatija 
Janne Heliölä 
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Hankkeen nimi 
Terminaalisten elektroniakseptorien vuot: Ihmisen toiminnan vaikutus 
ekosysteemien terveyteen (TEAQUILA-konsortio) 
 

Diaarinumero 
SYKE-2012-L-187 

Hankkeen vastuullinen toimintayksikkö SYKEssä 
Luontoympäristökeskus (LK) 

Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Vastuuhenkilö: johtava tutkija Pirkko Kortelainen,  
päätutkija: erikoistutkija Jouni Lehtoranta 

Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
Luonnonvarakeskus Luke, Helsingin yliopisto (HY) 

Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
Suomen Akatemia 77,5 %, SYKE 22,5 % 

Hankkeen kesto 
(toteutusvuodet) 
2012–2016 

Hankkeen kustannukset 
SYKEssä yhteensä 
716 000 e 

Työpanos SYKEssä 
yhteensä (htv) 
3,6 

Hankkeen kustannukset 
kaikki laitokset 
899 000 e 

Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
TEAQUILA-projektissa tutkittiin terminaalisia elektroniakseptoreja, joista yleisimmin luonnossa esiintyviä ovat happi, nitraatti, 
mangaanin ja raudan oksidit sekä sulfaatti. Näitä yhdisteitä käytetään eloperäisen aineen hajotuksessa. Vesistöjen poh-
jasedimenttien anaerobiset hajotusprosessit vaikuttavat ainekiertoihin, jotka voivat kiihdyttää tai hillitä rehevöitymistä ja 
haitallisten aineiden sekä kasvihuonekaasujen vapautumista. 
TEAQUILA-hankkeessa tutkittiin maanpeitteen ja ilmastotekijöiden vaikutusta elektroniakseptorien kulkeutumiseen. Op-
timaalisella talousmallilla arvioitiin, miten maatalouden vesiensuojelutoimenpiteet ovat toteutettavissa kustannustehok-
kaasti, kun huomioimme toimenpiteiden vaikutukset fosforijakeiden ja raudan kuormitukseen fosforirajoitteisessa vesis-
tössä. Samanaikaisesti huomioimme vastaanottavan vesistön toisiinsa kytkeytyneet ainekierrot. 

Hankkeen keskeiset tulokset (myös www-sivustoille) 
Olemme osoittaneet, että maanpeite vaikuttaa ilmalaskeumaa merkittävämmin vesistöihin päätyvään elektroniakseptorivuohon. 
Pellolta huuhtoutuu suuria määriä kaikkia akseptoreita – erityisesti nitraattia. Metsästä huuhtoutuu niukasti akseptoreita, 
mutta metsä suosii sulfaatin kulkeutumista vesistöihin. Suolta taas huuhtoutuu suuria määriä rautaa (Palviainen et al. 2015). 
Laboratoriokokeiden perusteella vesistöihin kulkeutuneen peltomaan fosforin vapautuminen hapettomassa pohjasedimentis-
sä riippui vastaanottavan vesistön elektroniakseptoreista ja myös vesistön rehevyystasosta. Helppokäyttöinen hiili kontrolloi 
fosforin vapautumista peltomaasta ja vapautuminen oli kytkeytynyt elektroniakseptoreiden määrään (Lehtoranta et al. 
2015). 
Lisäksi olemme osoittaneet, että ilmastonmuutoksen aiheuttamat muutokset valunnassa ja valunnan ajankohdassa vaikutta-
vat merkittävästi elektroniakseptorien huuhtoutumiseen. Lisääntyvän valunnan vaikutus pitoisuuksiin ja erityisesti kuormiin 
on voimakkaampaa syksyllä kuin keväällä. Ilmastonmuutos lisää elektroniakseptorikuormitusta vesistöihin syksyllä etenkin 
maatalousalueilta. Muutos kuormituksen ajoituksessa eri maanpeitteisyysluokissa (eli tapahtuuko kuormitus ennen vai jäl-
keen kasvukauden) vaikuttaa hajotusprosesseihin sekä hiilen ja ravinteiden kiertoon vesiekosysteemeissä (Mattsson et al., 
submitted). 
Optimaalinen talousmallinnus osoitti, että vesiensuojelutoimenpide kannattaa valita kustannustehokkaasti niin, että pellolta 
vesistöön tulevan fosforin sidontakapasiteetti säilyy vastaanottavan vesistön pohjasedimentissä. Rehevöitymisen torjunnas-
sa liuenneen fosforin vähentäminen on aina huomattavasti tehokkaampaa kuin hiukkasmaisen fosforin (Iho et al., submit-
ted). 

Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet (myös www-sivustoille) 
Rehevöitymisen torjunnassa liuenneen fosforin vähentäminen on aina huomattavasti tehokkaampaa kuin hiukkasmaisen fosforin. 
Optimaalinen vesiensuojelu toisin sanoen sallii merkittävästi korkeammat yksikkökustannukset liuenneen fosforin kuin 
hiukkasmaisen fosforin vähennykseen. Painotukset näiden välillä riippuvat myös vastaanottavan vesistön ominaisuuksista 
ja rehevyystasosta. 
Rehevöityneen järven suojelussa liuenneen fosforin torjuntaa painotetaan enemmän kuin niukkatuottoisen järven suojelussa. Hy-
väkuntoiset sedimentit pidättävät fosforia runsaan reaktiivisen rautavarannon takia. Eroosioaineksen mukana tulevan lisäraudan 
osuus ei näin ollen ole niin merkittävä fosforin sidonnassa. Rehevän järven pohjasedimentti taas pidättää fosforia heikosti ja 
eroosioaineksen mukana tuleva reaktiivinen rauta on ”niukempi hyödyke” kuin hyväkuntoisissa sedimenteissä. Tämän vuoksi 
liuenneen fosforin pääsyä vesistöön on kiristettävä entisestään kun taas eroosioaineksen kuormitusta voitaisiin jopa höllentää sen 
sisältämän raudan takia (Iho et al. submitted). 

Hankkeen ympäristökuormituksen arvioinnin toteutuminen (suhteessa tehtyyn arviointiin) 
Hanke toteutui ympäristökuormituksen arvioinnin mukaisesti. 
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Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit (myös www-sivustoille) 
Ahlvik, L. & Iho, A. Cost-benefit analysis and geoengineering - the case of deep water oxygenation (manuscript). 
 
Iho, A., Ahlvik, L., Ekholm, P., Lehtoranta, J. & Kortelainen, P. Optimal Phosphorus Abatement Redefined: Insights from Cou-
pled Element Cycles 2017. Ecological Economics (accepted). 
 
Lehtoranta, J., Ekholm, P., Vihervaara, P. & Kortelainen, P. 2014. Coupled biogeochemical cycles and ecosystem services. Reports 
of the Finnish Environment Institute 21/2014. http://hdl.handle.net/10138/135577.  
 
Lehtoranta, J., Ekholm, P., Wahlström, S., Tallberg, P. & Uusitalo, R. 2015. Labile organic carbon regulates phosphorus release 
from eroded soil. AMBIO 44:263–S273, DOI 10.1007/s13280-014-0620-x. 
 
Mattsson, T., Kortelainen, P., Räike, A., Lepistö, A. & David, N.T. 2015. Organic carbon and nitrogen concentrations and export 
from 30 boreal Finnish rivers reflect hydrology and land use patterns. Science of the Total Environment 508: 145–154. 
 
Mattsson, T., Lehtoranta, J., Ekholm, P., Palviainen, M. & Kortelainen, P. Climate induced runoff changes have a land cover spe-
cific effect on the seasonal fluxes of terminal electron acceptors in the boreal streams (submitted). 
 
Palviainen, M., Lehtoranta, J., Ekholm, P., Ruoho-Airola, T. & Kortelainen, P. 2015. Land cover controls the export of terminal 
electron acceptors from boreal catchments. Ecosystems 18: 343–358. 
 
Räike, A., Kortelainen, P., Mattsson, T. & Thomas, D.N. 2016. Long term trends in the export of carbon from Finnish rivers to the 
Baltic Sea. Organic and inorganic components compared. Aquatic Sciences 78:505–523. DOI 10.1007/s00027-015-0451-2. 
 
de Wit, H., Valinia, S., Weyhenmeyer, G.A., Futter, M.N., Kortelainen, P., Austnes, K., Hessen, D.O., Räike, A., Laudon, H. & 
Vuorenmaa, J. 2016. Current browning of surface waters will be further promoted by wetter climate. Environmental Science & 
Technology Letters 3 (12): 430–435. DOI: 10.1021/acs.estlett.6b00396. 

Paikka ja aika 
Helsingissä 9.2.2017 

 

Laatija 
Pirkko Kortelainen 
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Hankkeen nimi 
Kivikkoluontotyyppien valtakunnallinen inventointi 

Diaarinumero 
SYKE-2010-L-395 

Hankkeen vastuullinen toimintayksikkö SYKEssä 
Luontoympäristökeskus  
 

Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Vanhempi tutkija Jukka Husa 
 

Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
GTK 

Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
YM 51,7 %, GTK 33,8 %, SYKE 14.5 % 

Hankkeen kesto 
(toteutusvuodet) 
2011–2016 

Hankkeen kustannukset 
SYKEssä yhteensä 
126 000 e 

Työpanos SYKEssä 
yhteensä (htv) 
1,4 

Hankkeen kustannukset 
kaikki laitokset 
872 000 e 

Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
GTK ja SYKE ovat toteuttaneet yhteishankkeen, jossa pyrittiin muodostamaan kokonaiskuva Suomen kivikkojen geologisista, 
maisemallisista sekä biologisista arvoista. Tavoite oli arvottaa ja rajata koko maassa (pl. Ahvenanmaa) sellaiset kivikkoiset ja 
louhikkoiset luontotyypit, joiden geologiset, biologiset ja maisemalliset arvot ovat maa-aineslain (555/1981) tarkoittamalla taval-
la valtakunnallisesti merkittäviä. Työssä otettiin huomioon myös metsälain (1093/1996) 10 §:n 7 kohdan tarkoittamat erityisen 
tärkeät kivikkoiset ja louhikkoiset elinympäristöt. 
 
Hankkeen vetovastuu on ollut GTK:lla, joka on vastanut kohteiden geologisten ja maisemallisten arvojen ja niihin liittyvien ym-
päristöarvojen inventoinnista, työn aikana kerätyn tietokanta-aineiston ylläpidosta, paikkatietoaineiston rajauksista ja raportoin-
nista. SYKEn vastuulla ovat olleet kivikkoihin liittyvien biologisten arvojen inventointi ja raportointi. Lisäksi SYKE on vastan-
nut tietokannan kehittämiseen liittyvästä teknisestä toteutuksesta ja GTK:n avustamisesta tietokannan ylläpidossa. 
 
Vuonna 2011 hankkeessa selvitettiin ja testattiin aikaisemmissa arvottamishankkeissa käytettyjen menetelmien soveltuvuutta ki-
vikoiden arvottamiseen ja koottiin inventoinnin tausta-aineistoja. Maastotyöt tehtiin vuosina 2012–2015. Loppuraportti laaditaan 
vuosina 2016–2017. 

Hankkeen keskeiset tulokset (myös www-sivustoille) 
Vuosina 2011–2014 geologisessa osahankkeessa arvotettiin yht. 512 kivikkomuodostumaa. Biologisessa inventoinnissa keskityt-
tiin selvittämään geologiselta syntyhistorialtaan erityyppisten kivikoiden biologisia eroavaisuuksia. Kohteiden valinnassa paino-
tettiin biologisen monimuotoisuuden kannalta kiinnostavia kivikkotyyppejä. Biologisessa osahankkeessa vuosina 2014–2015 
maastossa inventoidut kohteet valittiin pääosin geologisen osahankeen vuoden 2013–2014 maastoaineiston pohjalta. Näin pyrittiin 
muodostamaan yleiskuva erityyppisten kivikkomuodostumien kasvillisuuden piirteistä Pohjois- ja Etelä-Suomessa. Maastossa in-
ventoidut kivikkokohteet valittiin eri puolilta Suomea. Kohteita inventoitiin vuonna 2014 yht. 44 kappaletta. Vuonna 2015 maas-
totöitä tehtiin Etelä-Suomesta Lappiin, ja kivikkokohteita inventoitiin yht. 98 kappaletta. Inventoidut kivikot jakautuivat maakun-
nittain seuraavasti: Etelä-Savo 6, Pohjois-Savo 1, Keski-Suomi 2, Etelä-Pohjanmaalla 2, Pohjanmaa 4, Keski-Pohjanmaa 
4, Pohjois-Pohjanmaa 12, Pohjois-Karjala 9, Kainuu 12 ja Lappi 46. Biologiset kohdekuvaukset on talletettu access-tietokantaan. 

 
Vuonna 2016 valmisteltiin SYKEssä ja GTK:ssa kivikkoinventoinnin loppuraporttia. SYKEn vuonna 2016 toteuttaman 
kivikkoluontotyyppien biologisen inventoinnin työt sisälsivät biologisten inventointitietojen kohdekuvausten tallennuk-
sen tietokantaan, siihen liittyvät paikkatietotyöt ja raportointia varten tehtävät tekniset tietokantatyöt GTK:n ja SYKEn 
inventointitietojen yhdistämiseksi tietokannassa sekä loppuraportin laadintaan tarvittavan biologisen osuuden kirjoitus-
työn. 
Loppuraportti julkaistaan vuonna 2017. 

Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet (myös www-sivustoille) 
Työ on tuottanut perustietoa Suomen luontotyyppien uhanalaisuuden arvioinnin (LuTU) seuraavaa arviointikierrosta varten. Tuote-
tut tiedot palvelevat myös luontotyyppien tilan parantamiseen tähtäävän toimintasuunnitelman toteutusta. Työn kautta tuotetaan 
Suomen kivikkotyypeistä yhtenäinen luokitusaineisto, joka antaa osaltaan tietopohjaa myös maa-aineslain mukaiseen lupamenette-
lyyn sekä muuhun maankäytön suunnitteluun. 

Hankkeen ympäristökuormituksen arvioinnin toteutuminen (suhteessa tehtyyn arviointiin) 
Hankkeen toteutus ei ole kuormittanut ympäristöä. 

Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit (myös www-sivustoille) 

Paikka ja aika 
Helsinki 20.2.2017 

Laatija 
Jukka Husa 
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Hankkeen nimi 
Eliölajien uhanalaisuuden viidennen kokonaisarvioinnin koordinointi 
ja ohjaus (EUKKO) 

Diaarinumero 
SYKE-2016-L-16 

Hankkeen vastuullinen toimintayksikkö SYKEssä 
Luontoympäristökeskus /LASU 

Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Vanhempi tutkija Ulla-Maija Liukko 

Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
Luonnontieteellinen keskusmuseo (LUOMUS) 

Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
Valtioneuvoston kanslia 100 % 

Hankkeen kesto 
(toteutusvuodet) 
2016 

Hankkeen kustannukset 
SYKEssä yhteensä 
135 000 e 

Työpanos SYKEssä 
yhteensä (htv) 
1 

Hankkeen kustannukset 
kaikki laitokset 
150 000 e 

Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Eliölajien uhanalaisuuden arvioinnin tuloksia sovelletaan yhteiskunnan eri sektoreilla lajisuojelua koskevien toimintojen ohjauk-
seen ja hallintaan. Tulosten avulla voidaan esim. seurata lajisuojelutoimenpiteiden tuloksellisuutta ja asetettujen tavoitteiden toteu-
tumista kansallisesti, mutta myös kansainvälistä raportointia varten (CBD eli biodiversiteettisopimus, ja EU:n biodiversiteettistrate-
gia). 
Arvioinnin laadun, ajantasaisuuden ja tehokkaan toteutuksen varmistamiseksi Suomen eliölajien viidennen kokonaisarvi-
oinnin käynnistämisessä tarvitaan päivitettyjä arviointiohjeita ja -työkaluja sekä toimivaa suunnitelmaa arvioinnin laajuu-
desta, osallistujista ja työskentelyn yksityiskohdista sekä arviointiin osallistuvien henkilöiden koulutuksesta. 

 
Hankkeessa on luotu perusta Suomen eliölajien 5. kokonaisarvioinnille (2017–2019) tuottamalla ajantasaiset ja toimivat arviointi- 
ja toimintaohjeet sekä raportointityökalut ja kokoamalla arviointihankkeen ohjauksen ja koordinoinnin tarvitsemia tietoja arvioin-
nin laajuudesta, osallistujista ja työskentelystä. Samalla laadittiin suunnitelma arviointiin osallistuvien asiantuntijoiden ja muiden 
henkilöiden koulutuksesta, koulutuksen sisällöstä ja toteutuksesta. Koulutukseen sisältyy arvioinnin toteutus ja raportointityökalun 
hallinta. 
Hankkeen keskeiset tulokset (myös www-sivustoille) 
Hanke tuotti uuden arviointioppaan sekä määritteli sisällön ja käyttöohjeet Luomuksessa toteutetulle arviointityökalulle. Hanke  
selvitti arviointityön ohjauksessa ja koordinoinnissa sekä verkostoyhteistyön hallinnassa tarvittavia tietoja arvioinnin laajuudesta, 
osallistujista ja työskentelystä. Hanke tuotti kaksipäiväistä koulutusta koskevan suunnitelman sekä avasi nettisivun materiaalin 
jakelukanavaksi. 

Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet (myös www-sivustoille) 
Valtioneuvoston hyväksymän Suomen luonnon monimuotoisuuden ja kestävän käytön strategian (2013) päätavoite on luonnon 
monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttäminen vuoteen 2020 mennessä. Strategia noudattaa biologista monimuotoisuutta koske-
van yleissopimuksen (CBD) 10. osapuolikokouksen (2010) hyväksymiä tavoitteita (Aichi Targets) sekä EU:n biodiversiteettistrate-
gian 2020 jäsenmaita sitovia velvoitteita. 
 
Eliölajien suojelu on keskeinen osa luonnon monimuotoisuuden turvaamista. Uhanalaisuuden arvioinnit ovat tärkeä mittari 
lajiston nykytilan arvioinnissa, suojelutavoitteiden toteutumisen seurannassa ja suojelutoimien onnistumisessa. 
 
Hanketta edeltää neljä aiemmin tehtyä Suomen eliölajiston kokonaisarviointia. Niihin ovat sisältyneet kaikki eliöryhmät, joiden 
arviointi on ollut mahdollista. Arvioinneista kaksi viimeisintä (2000 ja 2010) toteutettiin Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton 
(IUCN) arviointikriteerien ja luokittelun mukaisesti. Kansainvälisesti yhdenmukaisten ohjeiden mukaan tehtyinä arvioinnit ovat 
sekä ajallisesti että alueiden kesken vertailukelpoisia. 
 
Hanke on ollut osa pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelman biotalouden ja puhtaiden ratkaisujen strategisen painopistealueen 
edistämistä sekä Luontopolitiikkaa luottamuksella ja reiluin keinoin -kärkihanketta (Hallitusohjelman kirjaus: "arvioidaan uu-
delleen uhanalainen lajisto luonto- ja lintudirektiivien päivittämisen yhteydessä. Hankkeen tuottamia ohjeita, työkaluja ja tietoja 
hyödynnetään lajien uhanalaisuuden viidennen kokonaisarvion toteuttamisessa"). 

Hankkeen ympäristökuormituksen arvioinnin toteutuminen (suhteessa tehtyyn arvioin-
tiin) Hankkeen toteutus ei ole kuormittanut ympäristöä. 

Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit (myös www-sivustoille) 
Liukko, U.-M., Uddström, A. & Ryttäri, T. (toim.) 2017. Opas eliölajien uhanalaisuuden arviointiin – Kansainvälisen 
luonnonsuojeluliiton (IUCN) arviointiohjeet ja kansalliset täydennykset – Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta 1. 
99 s. http://tietokayttoon.fi/julkaisu?pubid=16401; Ymparisto.fi-verkkosivut http://www.ymparisto.fi/lajienuhanalaisuus2019 

Paikka ja aika 
Helsinki 17.2.2017 

Laatija 
Ulla-Maija Liukko 
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Hankkeen nimi 
METSO-ohjelmaa tukevan tutkimuksen ja kehitystyön koordinaa-
tio2011–2016 (METSOLYNET) 

Diaarinumero 
SYKE-2011-L-309 

Hankkeen vastuullinen toimintayksikkö SYKEssä 
Luontoympäristökeskus /LEPA 

Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Projektipäällikkö Kimmo Syrjänen ja projektipäällikkö Saija Kuusela 

Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
YM, MMM 

Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
MMM 48,3 %, YM 26,2 %, SYKE 25,5 % 

Hankkeen kesto 
(toteutusvuodet) 
2011–2016 

Hankkeen kustannukset 
SYKEssä yhteensä 
174 029 e 

Työpanos SYKEssä 
yhteensä (htv) 
5,25 

Hankkeen kustannukset 
kaikki laitokset 
681 827 e 

Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
METSO-ohjelmaa tukevan tutkimuksen ja kehitystyön koordinaatiohankkeen tavoite oli valtioneuvoston periaatepäätöksen (2014) 
mukaisen Metsien monimuotoisuusohjelma METSOn tutkimus- ja kehittämishankkeiden koordinointi, seuranta ja tie-
don käytäntöön vienti. Tavoite oli edistää hankkeiden viestintää, valmistella ja toteuttaa hankehakuja ja laatia yhteenve-
totietoa 
hankkeiden tuloksista sekä osallistua METSO-ohjelman kehittämiseen tuoreen tutkimustiedon valossa. Lisäksi hankkeessa edistet-
tiin LYNET-laitosten välistä yhteistyötä.  
Hankkeen keskeiset tulokset (myös www-sivustoille) 
 
Hankkeessa koordinoitiin vuosina 2011–2016 käynnissä olleita 66:tta erillistä METSOn tutkimus- tai kehittämishanketta. Tänä 
aikana koordinaattori oli yhteydessä hankkeiden vetäjiin, suunnitteli ja toteutti hanketiedotusta ja osallistui yht. 27 tilaisuuden 
suunnitteluun ja/tai järjestämiseen. Koordinaattori osallistui viiden hankehaun järjestämiseen ja 21 julkaisun tuottamiseen. Lisäksi 
koordinaattori kirjoitti mielipidekirjoituksia ja muita yleistajuisia tekstejä sekä kaksi julkaisematonta raporttia, osallistui 42 tiedot-
teen valmisteluun, antoi haastatteluja radioon ja lehtiartikkeleihin ja päivitti Metsonpolku-sivustoa (www.metsonpolku.fi), SYKEn 
METSO-sivuja (www.syke.fi/metso), PUTTE-nettisivuja (www.ymparisto.fi/putte) sekä METSOn Facebook-sivuja 
(www.facebook.com/1001tapaatykatametsasta). 
 
Koordinaattori toimi METSO-seurantaryhmän, METSO-rukkastyöryhmän, METSO-viestintäryhmän, Elinympäristöjen tilan edis-
tämisen työryhmän (ELITE), Monimuotoisuus ja ekosysteemipalvelut -ryhmän ja LUOVA-tohtoriohjelman ohjausryhmän jäsene-
nä. Lisäksi hän toimi useiden koordinoitavien hankkeiden ohjausryhmissä, KMO 2015 Ympäristöhyödyt -työryhmän varajäsenenä 
sekä Metsän salainen elämä -tietokirjahankkeen vastuullisena johtajana ja toimituskunnan jäsenenä. Koordinaattori osallistui myös 
säännöllisesti erilaisiin kongresseihin, seminaareihin ja retkeilyille. Hän esitteli METSO-ohjelman hankkeita sekä metsien moni-
muotoisuuden ja luonnonhoidon eri teemoja useissa kansainvälisissä kokouksissa, toimi asiantuntijana METSO- ohjelmaa ja metsi-
en monimuotoisuutta käsittelevissä asioissa Suomen ympäristökeskuksessa ja osallistui mm. lausuntojen kirjoittamiseen sekä rahoi-
tushakujen suunnitteluun. 

Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet (myös www-sivustoille) 
Koordinaation myötä METSO-hankekokonaisuuden hallinta ja hankkeiden seuranta tehostui. Koordinaattori tuotti mm. yhteen-
vetoja hankkeiden tuloksista, organisoi hankehakuja, seminaareja ja muita tapahtumia sekä piti yhteyttä hankevetäjiin. Nämä 
tehtävät helpottivat käytännössä merkittävästi kahden ministeriön (YM, MMM) virkamiesten työtä. Lisäksi koordinaatiohanke 
toimi merkittävässä roolissa METSO-ohjelman seurannassa ja yleisessä kehittämisessä, viestinnässä ja yhteistyön kehittämisessä 
sekä pienemmässä roolissa tieteen edistämisessä. 

 
Käytännön hankekoordinaation lisäksi koordinaattori kehitti aktiivisesti hankehallintoa ja siihen liittyviä käytäntöjä sekä 
edisti hankkeiden vaikuttavuutta ja yhteistyötä. Koordinoitavien hankkeiden vaikuttavuutta lisääviä toimenpiteitä olivat mm. 
yhteistoimintaverkostojen toimintamalli-idean selkeyttäminen ja jatkokehittely sekä tätä kautta hankkeiden tulosten pysyvyy-
den parantaminen, uusien yhteistyötahojen kannustaminen mukaan verkosto- ja luonnonhoidon kehittämishankkeisiin ja 
käytännönläheisemmän, soveltavan näkökulman voimistaminen METSO-tutkimushankkeissa. 
 
Ehkä näkyvin tulos oli lisääntynyt tiedon jalkauttaminen METSO-hankkeiden tuloksista ja -ohjelmasta mm. tiedotteiden, 
julkaisujen, tilaisuuksien ja nettisivusisältöjen kautta. Koordinaatiohanke lisäsi merkittävästi METSOn näkyvyyttä erilaisissa 
viestimissä. Hanke myös tarjosi alustan kehittää tutkimus- ja kehittämistoiminnan sekä viestinnän yhteistyötä ja verkostoitu-
mista. Kokonaisuutena koordinaatiohanke on ollut tärkeä osa METSO-ohjelman seurantaa ja kehittämistä 

Hankkeen ympäristökuormituksen arvioinnin toteutuminen (suhteessa tehtyyn arviointiin) 
Hanke ei kuormittanut merkittävästi ympäristöä. Julkaisut laadittiin pääosin sähköisinä, internetistä ladattavissa olevina artikkelei-
na. Merkittävin hankkeen ympäristökuormitus liittyi matkustamiseen. Hankkeessa tehtiin kolme ulkomaanmatkaa ja muutamia 
kymmeniä kotimaanmatkoja. Pääosa matkustamisesta tapahtui pääkaupunkiseudulla (kokousmatkoja) julkisilla kulkuvälineillä 

 

  

http://www.syke.fi/metso)
http://www.syke.fi/metso)
http://www.ymparisto.fi/putte)
http://www.facebook.com/1001tapaatykatametsasta)
http://www.facebook.com/1001tapaatykatametsasta)
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Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit (myös www-sivustoille) 
Hallanaro, E.-L., Kuusela, S., Juslén, A. & Ryttäri, T. (toim.) 2016. Metsän salainen elämä. Gummerus Oy. 395 s. Helsinki. 
 
Halme, P., Kuusela, S. & Juslén, A. 2015. Why taxonomists and ecologists are not, but should be, carpooling? Biodiversity and 
Conservation 24: 1831–1836. http://dx.doi.org/10.1007/s10531-015-0899-3. 
 
Juslén, A., Pykälä, J., Kuusela, S., Kaila, L., Kullberg, J., Mattila, J., Muona, J., Saari, S. & Cardoso, P. 2016. Application of the 
Red List Index as an indicator of habitat change. Biodiversity and Conservation 25: 569–585. 
 
Juslén, A. & Sirkiä, S. 2013. The unknown northern green: evaluation of a national forest biodiversity research program. Biodiver-
sity and Conservation 22: 811–823. 
 
Koskela, T., Anttila, S., Syrjänen, K. & Kuusela, S. (toim.) 2015. METSOn tilannekatsaus 2014. Etelä-Suomen metsien monimuo-
toisuuden toimintaohjelma 2008–2025. Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 28/2015. 52 s. 
http://jukuri.luke.fi/handle/10024/485986 
 
Koskela, T., Kuusela, S., Syrjänen, K. & Anttila, S. (toim.) 2016. METSO-tilannekatsaus 2015. Etelä-Suomen metsien monimuo-
toisuuden toimintaohjelma 2008–2025. Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 20/2016. Luonnonvarakeskus. 24 s. Helsinki. 
 
Kotiaho, J.S., Kuusela, S., Nieminen, E. & Moilanen, A. 2015. Elinympäristöjen tilan edistämisen priorisoinnin periaatteet ja me-
netelmä. Metsätieteen aikakauskirja 4/2015: 256–266. http://www.metla.fi/aikakauskirja/full/ff15/ff154256.pdf 
 
Kotiaho, J., Kuusela, S., Nieminen, E. & Päivinen J. (toim.) 2015. Elinympäristöjen tilan edistäminen Suomessa. ELITE- työryh-
män mietintö elinympäristöjen tilan edistämisen priorisointisuunnitelmaksi ja arvio suunnitelman kokonaiskustannuksista. Suomen 
ympäristö 8/2015. 246 s. Helsinki. (English summary) http://hdl.handle.net/10138/156982 
 
Kotiaho, J.S., Kuusela, S., Nieminen, E., Päivinen J. & Moilanen A. 2016. Framework for assessing and reversing ecosystem deg-
radation – Report of the Finnish restoration prioritization working group on the options and costs of meeting the Aichi biodiversity 
target of restoring at least 15 percent of degraded ecosystems in Finland. Reports of the Ministry of the Environment 15en | 2016. 
65 s. Helsinki. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-11-4603-9 
 
Kuusela, S. 2016. Monimuotoisuutta metsäbiotalouteen. SYKEn Ratkaisuja-blogi, 13.6.2016. http://bit.ly/1OkyUA9 
 
Kuusela, S., Hytönen, M. & Rantala, M. 2014. METSO-yhteistoimintaverkostojen seuranta 2013. Metlan työraportteja 298. 50 s. 
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2014/mwp298.htm 
 
Kuusela, S. & Rantala, M. 2013. METSO-yhteistutkimushankkeiden ja valtakunnallisten luonnonhoidon kehittämishankkeiden 
vaikuttavuuden arviointi 2009–2012. Metlan työraportteja 274. 36 s. 
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2013/mwp274.htm 
 
Kuusela, S., Rantala, M. & Paloniemi, R. 2014. METSO luo yhteistyötä yli organisaatiorajojen. Metsätieteen aikakauskirja 2/2014: 
101–109. http://www.metla.fi/aikakauskirja/full/ff14/ff142101.pdf 
 
Rantala, M., Kuusela, S., Syrjänen, K. & Anttila, S. (toim.) 2014. Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma 
2008–2020 METSOn tilannekatsaus 2013. Metlan työraportteja 293. 39 s. 
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2014/mwp293.htm 
 
Sirkiä, S. 2013. METSO-yhteistoimintaverkostot 2012 – raporttien yhteenveto. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 14. 28 s. 
http://hdl.handle.net/10138/38882 
 
Syrjänen, K., Rantala, M., Sirkiä, S. & Anttila, S. (toim.) 2013. Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma 2008–
2020 METSOn tilannekatsaus 2012. Metlan työraportteja 264. 44 s. 
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2013/mwp264.htm  

Paikka ja aika 
Helsingissä, 14.2.2017 

 

Laatija 
Saija Kuusela 
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Hankkeen nimi 
Baltic Sea Information on the Acoustic Soundscape BIAS 
P00726EUY0106 
 

Diaarinumero 
SYKE-2012-V-64 

Hankkeen vastuullinen toimintayksikkö SYKEssä 
Merikeskus /MTA 

Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Ylitarkastaja Jukka Pajala 

Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
Swedish Defence Research Agency (FOI) 

Aarhus University (AU), 
Department of Bioscience University of Southern Denmark 
(SDU), Institute of Biology 
German Federal Maritime and Hydrographic Agency (BSH) 
Institute for Technical and Applied Physics (ITAP) 
Foundation of the Development of University of Gdańsk 
(FRUG) 
Tallinn University of Technology, Dept. of Mechanics (TUT) 
Quiet Oceans, France 
AquaBiota Water Research, Sweden 

Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
EU LIFE+ Environment programme (BIAS LIFE11 ENV/SE/841) 
50%, Swedish Agency for Marine and Water Management 
(SwAM) 10,8 %, FOI 10,8 %, Finnish Ministry of the Environ-
ment 2,1 %, SYKE 3,6 %, Estonian Ministry of Defence 1,0 %, 
TUT 0,7 %, Environmental Investments Centre (KIK), Estonia 1,5 
%, FRUG 0,9 %, NFOSIGW 6,5 %, ITAP 6,7 %, BSH 0,7 %, AU 
2,0 %, FB 0,8 % 

Hankkeen kesto 
(toteutusvuodet) 
8/2013–12/2016 

Hankkeen kustannukset 
SYKEssä yhteensä 
529 958 e 

Työpanos SYKEssä 
yhteensä (htv) 
5 

Hankkeen kustannukset kaikki 
laitokset 
4 577 315 e 

Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
 
The ultimate goal of BIAS is to secure that the introduction of underwater noise is at levels that do not adversely affect the marine 
environment of the Baltic Sea. BIAS will work towards this goal by bridging the gap between the indicators of Marine Strategy 
Framework Directive (MSFD) descriptor 11 and actual management of human-induced underwater noise. 
 
BIAS objective 1: Awareness of standards and tools for management of underwater noise in accordance with the MSFD among 
authorities, managers, stakeholders and other relevant bodies on local, national and EU levels 
BIAS will establish and implement a suite of standards and tools for a coherent and straightforward management of underwater 
noise in accordance with the MSFD in the marine region of the Baltic Sea. The BIAS standards and tools will be state of the art, 
supported by the expert community, match the needs for management of underwater noise in accordance with the MSFD, be har-
monised across the Baltic Sea region, and be valuable for future activities after the end of the project. To ensure that the standards 
and tools will be used after the end of the project, large efforts will be put into dissemination and implementation involving rele-
vant organisations throughout the project. 
 
BIAS objective 2: Demonstration of national and regional advantages of a transnational approach for management of underwater 
noise in accordance with the MSFD 
BIAS will demonstrate the advantages of a transnational approach for management of the MSFD descriptor 11 by an implementa-
tion plan for the project area. A transnational approach is a prerequisite for successful management of underwater noise due to its 
unbounded character. For example, the low-frequency noise from shipping, the major source of human-induced underwater noise 
in the Baltic Sea, travels across ocean basins. This noise affects marine mammals and fish, whereof several species migrate across 
national borders. 
 
BIAS objective 3: Initial assessment of Baltic underwater noise in accordance with the MSFD 
According to the MSFD Article 5, an initial assessment of the current environmental status shall be carried out of the waters con-
cerned and the environmental impact of human activities thereon. BIAS will produce soundscape maps showing the underwater 
noise generated by commercial vessels, the major source of human-induced underwater noise in the Baltic Sea. Seasonal sound-
scape maps will be produced for the demersal, pelagic and surface zones. These soundscape maps will serve as the initial assess-
ment in accordance with the MSFD, as the most central input to the GIS-based planning tool that will be implemented, and as the 
baseline in future monitoring programmes in accordance with the MSFD. 
 
BIAS objective 4: Implementation of a planning tool for straightforward management of underwater noise in accordance with the 
MSFD 
Currently, management of underwater noise in accordance with the MSFD descriptor 11 is demanding due to the highly complex 
physical nature of underwater noise and the lack of regional standards for measuring underwater noise. BIAS will bridge that gap 
between the technical and management spheres by implementing a user-friendly planning tool designed for a straightforward 
management of human-induced underwater noise. The tool will be GIS-based and consist of the soundscape maps showing the 
initial assessment of underwater noise, and simplified calculations for the intermittent sound sources to be managed. Examples of 
intermittent sound sources are piling and underwater explosions. 
 
BIAS objective 5: Standards for recording, handling and processing data on underwater noise in accordance with MSFD 
descriptor 11 
Reliable and compatible data are crucial for a successful regional management of underwater noise. To achieve such data, com-
mon standards are indispensable. BIAS will establish standards on hardware specifications, handling of sensors, handling of data 
and data-sharing platform (actions B1, B2 and B15) for a coherent and harmonised management of underwater noise in accord-
ance with the MSFD descriptor 11 in the Baltic Sea. 
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Hankkeen keskeiset tulokset (myös www-sivustoille) 
The BIAS achievements 
 
The technical development of ships as well as sensors and instrumentation, changes in the shipping routes and our increasing 
knowledge on the underwater soundscape, will alter the ways to handle continuous underwater noise in the Baltic Sea. Neverthe-
less, the BIAS way of pursuing this task has been proven to be successful and manageable and will function as a solid, yet adapta-
ble, base to move ahead from. 
 
Future monitoring strategy 
A prerequisite for a successful implementation of indicator 11.2.1 is to maintain continuity in the monitoring data record. This does 
not mean that the same extensive effort as BIAS needs to be maintained, but that sufficient efforts are continued in order to increase 
our understanding of the Baltic Sea soundscape variability, and to ultimately estimate the trend for ambient noise. Hence, BIAS 
suggested a future monitoring strategy alternating minor and major monitoring efforts. Both types of effort combine observations 
with complementary modelling activities. BIAS established regional standards for rig design, sensor specifications, sensor han-
dling, data handling and signal processing. Nevertheless, the format and means of future monitoring efforts will be subject to regu-
lar revision according to updated monitoring goals and new technical developments. 
 
Measurements 
The MSFD indicator 11.2.1 specifies the third octave frequency bands of 63 and 125 Hz as the target frequencies for the monitoring 
of ambient noise. A third frequency band (2 kHz) was also considered in BIAS. Subsequent analyses of the BIAS results are needed 
to clarify whether these frequency bands represent shipping noise or not in the Baltic Sea, and help to estimate the need of better 
alternatives for describing source levels (ship signatures). When we have a better knowledge on the frequencies best suited to moni-
tor the impact of human-induced noise on the Baltic Sea marine fauna, it may be relevant to include additional frequency bands into 
the monitoring programme. 
 
Measurement locations 
The observational network should be adjusted to the monitoring effort. On an annual basis, while keeping the effort to a minimum, 
the network should cover the main sub-basins of the Baltic Sea and regions of various soundscape character. In extensive efforts, 
when the soundscape model is to be recalibrated, the network needs be expanded and cover two types of locations; close to ship-
ping lanes, where individual signatures from ships are obtained, and locations where noise from distant shipping dominates. It may 
also be valuable to deploy sensors in areas of special interest or value, such as marine protected areas. 
 
Soundscape modelling 
In BIAS, modelled soundscape maps were used to extend the areal coverage of underwater noise measurements to full Baltic Sea 
scale. Over 800 soundscape maps were produced for the twelve months of 2014 and one annual average. These now form the base 
for future decisions by providing information on the geographical variation of noise and on various types and origins of noise. They 
also help to track, understand and interpret changes in the soundscape that may be caused by changes in e.g. maritime activities, 
shipping routes, or the implementation of maritime regulations. For building upon the BIAS setup, and remain 
consistent with the BIAS output, monthly and annual modelled soundscape data would need to be produced for the 63 Hz, 125 Hz 
and 2 kHz frequency bands, the 5, 10, 25, 50, 75, 90, and 95 % exceedance levels and three depth intervals; full water depth, top 
layer (0 - 15 m) and bottom layer (30 m to bottom). 
 
Quality Assurance procedures 
Retaining quality in data and results is essential for their reliability. A methodical quality assessment should be applied during the 
entire regional monitoring process and in the assessment of GES; when handling, transferring, and analysing the data. BIAS estab-
lished a quality assurance protocol, which the regional Member States may adhere to. National data should pass this quality check 
before distribution on regional level. Further, the lessons learned during BIAS can help prevent errors being repeated. Reports on 
such experiences were collected in the data sharing platform as one of the project legacies. 
 
SEA and TEA 
BIAS identified two useful statistical characterisations of the soundscape based on the modelled data. The Spatial Exceeded Area 
(SEA) is used for studying the sound levels within a specific area, while the Temporally Exceeded Area (TEA) is used to examine 
the sound levels in relation to a specific noise threshold, as a function of time. Both these characteristics of the soundscape can be 
used to study the changes of the sound levels over time, according to indicator 11.2.1. Further, SEA and TEA in connection with 
knowledge on e.g. species residence areas provides the means to manage the actual environmental pressure exerted by underwater 
noise. These are the central means for our initial assessment of the Baltic Sea underwater ambient noise, until additional measures 
can be identified along the road towards GES. 
 
Soundscape planning tool 
As an easily accessible, central node for the monitoring results BIAS designed an online GIS-based soundscape planning tool. The 
tool brings together the measured and modelled soundscape data for investigations of the spatial and temporal sound characteristics 
in the Baltic Sea. Monthly and annual data (currently for 2014), and results in terms of SEA and TEA can be extracted as maps, 
diagrams or tables for any user-defined geographic area. As long as the tool remains in operation it is prepared for incorporating 
monitoring results also from future monitoring efforts. 
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Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet (myös www-sivustoille) 
The work ahead 
 
BIAS has in a great detail developed the tools and knowledge necessary for a regional handling of underwater noise in the Baltic Sea. 
In order to assess the pressure exerted by underwater noise in the region it has to be monitored regularly, and new soundscape maps 
have to be produced. As long as the existing soundscape model realistically reflects the current conditions the modelling is suggested 
to be carried out within the annual monitoring efforts. In the cases when the soundscape model needs to be upgraded 
(re-calibrated) to new settings, or if the monitoring network needs to be expanded for other reasons, it will be necessary to conduct 
extensive monitoring efforts. The periodicity of such efforts has yet to be decided. 
 
Several Baltic Sea states continued their monitoring programmes after the BIAS field survey year. The data mine of sound measure-
ments is constantly growing. If a regional handling and assessment of the monitoring data should be maintained, a rapid transfer of 
the responsibility of the common resources to their definite owner is required. 
 
The transfer of knowledge to HELCOM along the various stages of BIAS has led to several of the BIAS results becoming part of the 
implementation in the HELCOM region. The collaboration has also narrowed the gap between GES and the pressure-based monitor-
ing results. The way forward is to focus on closing the gap entirely. Based on the current status of our knowledge on the impact by 
noise on marine life, it seems that handling of GES will not be attainable in many years. However, this does not rule out a compre-
hensive management of continuous low frequent sound. Through a regional acceptance of a risk-based assessment of underwater 
noise, rather than an impact-based assessment, the gap to GES can be decreased further. Such a regionally coherent approach can 
only be achieved if HELCOM takes the lead and coordinates a joint assessment. Through the combination of measurements and 
modelling results, BIAS identified two useful statistical properties based on pressure. The start of a risk-based regional assessment 
could be to use these for defining guidance levels for noise. 
 
The knowledge of the impact of underwater noise on marine life is too limited for allowing conclusions about to what degree under-
water noise affects the provision of ecosystem services. This implies a need for further studies on how ambient underwater noise 
affects marine life. Such studies are also needed as a basis for further work on the benefits of reduced underwater noise that are asso-
ciated with an increased provision of ecosystem services. 
 

Hankkeen ympäristökuormituksen arvioinnin toteutuminen (suhteessa tehtyyn arviointiin) 
The plan was fulfilled. 

Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit (myös www-sivustoille) 
 
Report “BIAS standards for data-sharing platform” 
Report “BIAS standards on hardware specifications” 
Report “BIAS standards on handling of sensors” 
Report “BIAS standards on handling of data” 
Report “BIAS standards on signal processing” 
Report “BIAS quality assurance system” 
Report “BIAS modelling of soundscape” (Mapping ambient noise for BIAS) 
Report “BIAS implementation plan” 
Report “Socio-economic impact of BIAS” 
Layman’s report 
After-LIFE communication plan 
Gap Analysis based on the DPSIR Framework 
Presentation of the tool 
 
https://biasproject.wordpress.com/downloads/deliverables/ 

Paikka ja aika 
Helsinki 14 Feb 2017 

Laatijat 
Jukka Pajala 
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Hankkeen nimi 
Ekosysteemin hoidon ja kalastuksen säätelyn yhdistetty mallinnus 
(ECA-MIMEFI) 

Diaarinumero 
SYKE-2012-V-78 

Hankkeen vastuullinen toimintayksikkö SYKEssä 
Merikeskus/MEM 

Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Erikoistutkija Heikki Peltonen 

Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
Luonnonvarakeskus, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus 

Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
Suomen Akatemia 78,39 %, SYKE 21,61 %  

Hankkeen kesto 
(toteutusvuodet) 
2012–2016 

Hankkeen kustannukset 
SYKEssä yhteensä 
309 988,50 

Työpanos SYKEssä 
yhteensä (htv) 
3,0 

Hankkeen kustannukset kaikki 
laitokset 
 

Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Hankkeen pääasiallisena tarkoituksena oli arvioida ympäristön ja kalakantojen välisiä kytkentöjä Itämeren rannikkovesissä ja 
sitä, voiko vähäarvoiseen kalastoon suunnattu tehokas kalastus toimia ekosysteemin hoidon välineenä. Lisäksi tarkasteltiin 
merensuojelun keinoja ja meren tilan indikaattoreita ekologisista ja taloudellisista näkökulmista. 
 
Hankkeen keskeiset tulokset (myös www-sivustoille) 
 
Hankkeessa tehdyissä tutkimuksissa havaittiin, että tarkasteltaessa ekosysteemiä fysikaalis-kemiallisilta ja biologisilta  
osiltaan, monissa Itämeren rannikkoekosysteemeissä on tapahtunut äkillisiä tilamuutoksia viimeisten kahden  
vuosikymmenen aikana, ja varsinkin veden ravinnepitoisuuksissa muutokset olivat yleisiä. 
ICES Journal of Marine Science http://icesjms.oxfordjournals.org/content/early/2015/08/11/icesjms.fsv143.abstract 
 
Tutkimuksissa vertailtiin meren biodiversiteetin (monimuotoisuuden) arvottamiskeinoja ja myös ehdotettiin, miten luonnon 
monimuotoisuuden arvo voitaisiin paremmin ottaa huomioon meren käyttöä koskevassa päätöksenteossa. 
Ecological Indicators, http://dx.doi.org/10.1016/j.ecolind.2015.02.034 
 
On tutkittu merensuojelun keinovalikoimaa ja on ilmeistä, että meren hoidossa voidaan saavuttaa huomattavia kustannussääs-
töjä valitsemalla keinoja, jotka tuottavat samanaikaisesti monentyyppisiä ympäristöhyötyjä. 
PLOSone http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0147085 
 
Hankkeessa laadittiin dynaaminen malli rannikkoekosysteemistä, ja lisäksi siihen yhdistettiin merensuojeluntoimien kustan-
nustehokkuuden vertailu. Tutkimuksen mukaan vähäarvoisen kalaston tehokas kalastus voi potentiaalisesti tukea muita vesien-
suojelutoimia, koska saaliin mukana poistuu ekosysteemistä ravinteita ja kaloilla on vaikutuksia myös ekosysteemin toimin-
taan. 
Water Economics and Policy, DOI: http://dx.doi.org/10.1142/S2382624X16500314 
 
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet (myös www-sivustoille) 
 
Hankkeessa rakennettu viitekehys ja laskentamallit mahdollistavat vesiensuojelun keinojen kustannustehokkuuden arvioinnin uudella 
tavalla. Vaikka kalastus tarjoaa potentiaalisia keinoja vesiensuojeluun, on ilmeistä, että tarvitaan entistä luotettavampaa tietoa kalas-
tuksen vaikutuksista rannikoiden kalakantoihin ja ekologisiin vuorovaikutuksiin. 
 
Tulokset osoittavat, että vesiensuojelun tutkimusta on hyödyllistä tehdä laaja-alaisesti käyttäen eri tieteenalojen asiantuntemusta ja 
niiden tarjoamia näkökulmia. 

Hankkeen ympäristökuormituksen arvioinnin toteutuminen (suhteessa tehtyyn arviointiin) 
Sen puitteissa on tehty lentomatkoja ulkomaille kokouksia ja työskentelyä varten, joista aiheutui ympäristökuormitus-
ta. Muu kuormitus on vähäistä. Toteutuneet vaikutukset ovat hyvin linjassa suhteessa alustavaan arvioon. 

Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit (myös www-sivustoille) 
 
Iho, A. ym. 2016. The Role of Fisheries in Optimal Eutrophication Management. Water Economics and Policy DOI: 
http://dx.doi.org/10.1142/S2382624X16500314 
 
Oinonen, S. ym. Cost-Effective Marine Protection - A Pragmatic Approach. PLOSone 
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0147085 
 
Laurila-Pant, M. ym. How to value biodiversity in environmental management? Ecological Indicators, 
http://dx.doi.org/10.1016/j.ecolind.2015.02.034 
 
Olsson, J. ym. Temporal development of coastal ecosystems in the Baltic Sea over the past two decades. ICES Journal of Marine 
Science http://icesjms.oxfordjournals.org/content/early/2015/08/11/icesjms.fsv143.abstract 
 
Paikka ja aika 
Helsinki 14.2.2017 

Laatijat 
Heikki Peltonen 
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Hankkeen nimi 
Itämeren kasviplanktonin geneettinen ja fenotyyppinen muuntelu: 
Miten muuntelu vaikuttaa ympäristömuutoksiin sopeutumiseen ja 
ekosysteemitason prosesseihin? 
Genetic diversity and phenotypic variability in Baltic Sea phyto-
plankton populations: Implications for ecological processes and 
adaptation to environmental change 
Academy of Finland Research Fellowship 01.09.2011–31.8.2016 
 

Diaarinumero 
SYKE-2011-V-44 

Hankkeen vastuullinen toimintayksikkö SYKEssä 
Merikeskus / MEM 

Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
erikoistutkija Anke Kremp 

Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
 

Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
Suomen Akatemia 100% personal grant,  
33,27 % research grant 

Hankkeen kesto 
(toteutusvuodet) 
2011–2016 

Hankkeen kustannukset 
SYKEssä yhteensä 
71 004 e 

Työpanos SYKEssä 
yhteensä (htv) 
6,5 

Hankkeen kustannukset kaikki 
laitokset 
604 872 e 
 Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 

Biodiversity is an important factor for the stability and functioning of ecosystems. Biodiversity at the population level is 
particularly relevant in systems with low species richness, and which are subject to rapid anthropogenic change, such as the 
Baltic Sea, where it may functionally replace the stabilizing role of species diversity. In the Baltic Sea, populations of mac-
roscopic organisms are characterized by reduced genetic diversity, which has been suggested to make them more vulnera-
ble to environmental changes than oceanic populations. The aim of this project was to study genetic diversity of key phy-
toplankton species, the spring bloom primary producer Skeletonema marinoi (diatom) and the bloom-forming toxic 
dinoflagellate Alexandrium ostenfeldii in the Baltic Sea, and to examine the role of such diversity in ecological processes 
of the pelagic system and in adaptation to changing environmental conditions. 
 
Specific objectives: 
(1) analyze the genetic structure and diversity of functionally important species in the Baltic Sea and identify drivers of 
differentiation 
(2) investigate physiological trait variability and plasticity within Baltic phytoplankton populations, particularly with re-
gard to climate stressors 
(3) experimentally test the effects of different diversity levels on system-level processes such as primary production, re-
source use efficiency and trophic interactions 
(4) investigate the role of genetic diversity in the response of phytoplankton to disturbance and change. 
 
The overarching goal was to assess whether Baltic populations of key primary producers are diverse enough to provide and 
maintain stability of the ecological processes they determine, under conditions of environmental change. This is an im-
portant prerequisite to predict the response of the Baltic ecosystem to ongoing climate change and other anthropogenic 
pressures. This project also aimed at establishing, through international networking, a new research line in Baltic Sea phy-
toplankton ecology, which combines molecular and ecophysiological approaches in the studies of Baltic phytoplankton. 
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Hankkeen keskeiset tulokset (myös www-sivustoille) 
 
1.) Baltic populations of phytoplankton represent distinct genetic lineages that show significant differentiation within the Bal-
tic Sea.  

When microsatellite patterns from samples taken at different locations in the Baltic Sea were compared among each other and 
to samples from adjacent marine areas, it was found that they were differentiated at quite small geographic distances even 
within subbasins. A sharp major differentiation occurred in the area of the Danish straights which represent a physical and 
physiological boundary zone (Sjöqvist et al 2015, Tahvanainen et al. 2012, Sefbom et al. 2017, Godhe et al. 2016). Large scale 
differentiation was mainly related to reduced gene flow caused by physical barreers and  local salinity adaptation, whereas 
differentiation within the Baltic basin was explained by the anchoring effect of  benthic 'seed banks' consisting of resting stages 
produced by local planktonic subpopulations. Geographic distance and the salinity gradient contributed to fine scale differen-
tiation patterns 

2.) High genotype diversity coupled with phenotypic variation promote ecological performance and adaptation of Baltic phyto-
plankton  

These studies revealed that, contrary to our expectations, Baltic populations of both investigated species had a high genotypic 
diversity (Tahvanainen et al. 2012, Sjöqvist et al. 2015). Temporal genetic differentiation within seasonal blooms was related 
to different physiological adaptations present in the population (Godhe et al. 2016) and significantly contributed to the persis-
tence of blooms over extended time periods. Phenotypic variation was high for all investigated traits: growth rates, toxicity, 
lytic activity, aldehyde composition and nutrient uptake parameters (Hakanen et al 2014, Kremp et al. 2016, Sjöqvist et al. 
2014, Sjöqvist and Kremp 2016). Genotypic and phenoptypic diversity was found to enhance ecological performance of popu-
lations (Sjöqvist and Kremp 2016). Furthermore, we found that populations harboured a high diversity in plastic responses to 
climate factors with a part of the populations appearing well adapted to future climate conditions (Kremp et al. 2012, Kremp et 
al. 2016). Respectively adapted individuals were selected when exposed to such conditions (Sjöqvist and Kremp 2016). The 
general conclusion of this research is that diverse populations of bloom forming phytoplankton have a high capacity for adapta-
tion and can even be favoured by future climate conditions. 

3.) Under conditions of climate change toxic dinoflagellates have a high potential for evolutionary adaptation and expansion 

This became particularly obvious for the toxic dinoflagellate A. ostenfeldii which was studied in great detail. The species 
produces resting stages that form a diverse seed bank which further increases the evolutionary potential (Kremp et al. 2016). 
Our research showed that increased water temperature and pCO2 promote proliferation and toxicity of the species (Kremp et 
al. 2012). Thus, the ongoing change in climate conditions clearly favours its expansion in shallow coastal waters, where water 
temperature can rise quickly to high levels. Massive bloom formation of A. ostenfeldii at the Finnish coast reflects an ongoing 
global expansion of a specific brackish adapted warm water ribotype with a unique toxin profile (Kremp et al. 2014). 

Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet (myös www-sivustoille) 
The results of the project, for the first time, emphasize the importance of subspecies diversity and plasticity in Baltic phytoplankton 
adaptation to changing environmental factors. This is an important aspect that needs to be considered when developing response 
scenarios for the Baltic ecosystem. Awareness of intraspecific trait diversity and the respective data will benefit trait based models 
that are presently developed at MEM/MRC. Knowledge on the unique nature of Baltic phytoplankton lineages and their high genetic 
diversity adds weight to the need for protection of Baltic biodiversity – as phytoplankton has such an important function in the eco-
system.  
 
The new information generated on toxic dinoflagellate blooms in the Baltic Sea shows that under conditions of climate change this 
environmental problem will likely increase. The diverse toxins produced by the Baltic populations are a risk for cooccurring organ-
isms and potentially for humans which need to be assessed. New studies are underway that develop gene based monitoring and de-
tection methods for Baltic environmental monitoring programs. Proposals have been submitted based on the findings of PHYTO-
VAR to study the risks of the blooms for Baltic mammals and human health. studied. 

Hankkeen ympäristökuormituksen arvioinnin toteutuminen (suhteessa tehtyyn arviointiin) 
. 
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Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit (myös www-sivustoille) 
 
Sjöqvist, C. and Kremp, A. 2016. Genetic diversity affects ecological performance and stress response of marine diatom 
populations. ISME J doi:10.1038/ismej.2016.44. 
 
Godhe, A., Sjöqvist, C, […], Kremp, A. 2016 Physical barriers and environmental gradients cause spatial and temporal 
genetic differentiation of an extensive algal bloom. J Biogeogr. 43: 1130–1142. 
 
Kremp, A., Oja, J., LeTortorec, A.H., Hakanen, P., Tahvanainen, P., Tuimala, J., Suikkanen, S. 2016. Diverse seed banks 
favour adaptation of microalgal populations to future climate conditions. Env. Microbiol. 18:679–691. 
 
Sjöqvist, C., Godhe, A., Jonsson, P., Sundqvist, L., Kremp, A. 2015. Oceanographic and ecological drivers of seascape 
genetics in a marine phytoplankton species across the North Sea-Baltic Sea salinity gradient. Mol Ecol, 24 (11), 2871–2885. 
 
Hakanen, P., Suikkanen, S., Kremp, A.  Allelopathic activity of the toxic dinoflagellate Alexandrium ostenfeldii: intra-
population variability and response of co-occurring dinoflagellates. Harmful Algae 39: 287–294. 
 
Sjöqvist, C., Kremp, A., Lindehoff, E., Båmstedt, U.,Egardt, J., Gross, S., Jönsson, M.,Larsson, H.,Pohnert, G., Richter, H., 
Selander, E.& Godhe, A 2014. Effects of grazer presence on genetic structure of a phenotypically diverse diatom 
population. Microb. Ecol., 67: 83–95 
 
Kremp, A., Tahvanainen, P., Litaker, W., Krock, B., Suikkanen, S., Leaw C.-P., Tomas, C. 2014.  Phylogenetic 
relationships, morphological variation and toxin patterns in the Alexandrium ostenfeldii (Dinophyceae) complex: 
implications for species boundaries and identities. J Phycol, 50: 81–100. 
 
Tahvanainen, P., Alpermann, T.J., Figueroa, R.I., John, U., Hakanen, P., Nagai, S., Blomster, J., Kremp, A. 2012. Patterns 
of post-glacial genetic differentiation in marginal populations of a marine microalga. PLoS ONE 7(12) e53602. 
 
Kremp, A., Godhe, A., Egardt, J. Dupont, S., Suikkanen, S., Casabianca, S., Penna, A. 2012. Intraspecific variability in the 
response of bloom forming marine microalgae to changing climatic conditions. Ecol. Evol. 2: 1195–1207 

Paikka ja aika 
Helsinki, 16.2. 2017 

Laatijat 
Anke Kremp 
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Hankkeen nimi 
Suomen, Viron ja Venäjän välinen Suomenlahti-yhteistyö  

Diaarinumero 
SYKE-2015-V-19 

Hankkeen vastuullinen toimintayksikkö SYKEssä 
Merikeskus 

Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Johtava tutkija Kai Myrberg 

Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
YM, IBA rahoitus 

Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
SYKE 50 %, YM 10 %, UM 40 % 

Hankkeen kesto 
(toteutusvuodet) 
2015–2016 

Hankkeen kustannukset 
SYKEssä yhteensä  
785 357 e 

Työpanos SYKEssä 
yhteensä (htv) 
3,5 

Hankkeen kustannukset kaikki 
laitokset  
785 357 e 

Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
 
Päivittää Suomenlahden meriympäristön tilan parantamiseen tähtääviä suosituksia (ns. Road Map) uusimpien tutkimustu-
losten perusteella. 
 
• Hyödyntää sekä EU:n Itämeri-strategian tasolla että HELCOM-yhteistyössä Suomenlahti-vuoden tila-arvion ja tutkimuk-
sen tuloksia tiedon lisäämiseksi päättäjille, kansalaisille ja muille sidosryhmille. 
• Taata Suomenlahti-vuonna saavutetun tiedon ja kokemusten siirto ministeriötasolle kansallisessa ja kansainvälisessä yh-
teistyössä. Tämä toteutetaan raportin, infograafien ja esitysten muodossa. 
• Käyttää Suomenlahti-yhteistyön rakennetta mallin luomiseksi muihin hankkeisiin. 
• Rohkaista kansalaisten, erityisesti koululaisten ja ympäristökasvattajien, omakohtaista sitoutumista ja vastuunottoa me-
riympäristön tilasta 

Hankkeen keskeiset tulokset (myös www-sivustoille) 
• Tila-arvio-raportti valmistunut 
• Tila-arvion tulosten esittely eduskunnan ympäristövaliokunnassa 
• Baltic Sea Day 2016 esitys ja ohjausryhmän kokous 
• Osallistuminen Ruotsin Kuninkaan 70-vuotispäivien kunniaksi järjestettyyn Itämeri-seminaariin 
• Paljon näkyvyyttä saanut mediapäivä syyskuussa 2016 Arandalla 

  
 Tulosssa: 

• Baltic Sea Day 2017, esitys Suomenlahti-työn nykytilasta ja KV-ohjausryhmän kokous 
• Arandan VIP-risteily toukokuu 2017 
• Ympäristökasvatus-seminaari Pietarissa kesäkuussa 
• Osallistuminen Kotkan meripäiville Itämeri-kylään heinäkuussa (infograafit) 
• SL Science Day Tallinnassa, tieteellisen expert-ryhmän kokous, lokakuu 
• Tila-arvio-raporttiin pohjautuvat infograafit päättäjille, kouluille, kansalaisille 
• Vierailu eduskunnan ympäristövaliokunnassa syksyllä 2017 aiheena Suomenlahden ympäristöriskit 

Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet (myös www-sivustoille) 
 
SYKEn johdolla tehdään tila-arvioon liittyen infograafit, joita käytetään eri tilaisuuksissa sekä jaetaan koulaisille, päättäjille 
ja kansalaisille 
Hankkeen ympäristökuormituksen arvioinnin toteutuminen (suhteessa tehtyyn arviointiin) 
Arviointia ei tehdä. Hankeen tavoitteena on pääasiallisesti tietoisuuden lisääminen. 

Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit (myös www-sivustoille) 
 
Suomenlahden tila-arvio 2016 
 
Journal of Marine Systems erikoisnumero, maaliskuu 2017, 17 artikkelia 

Paikka ja aika 
22.2.2017 

Laatijat 
Kai Myrberg 
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Hankkeen nimi 
Kokeilurahaston perustamismahdollisuudet ja toimintamuotojen 
vaihtoehdot (KORVA) 

Diaarinumero 
SYKE-2015-R-93 

Hankkeen vastuullinen toimintayksikkö SYKEssä 
Ympäristöpolitiikkakeskus 

 

Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Erikoistutkija Annukka Berg 

Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
Demos ry 

Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
VN TEAS 100 % 

Hankkeen kesto 
(toteutusvuodet) 
10/2015–03/2016 

Hankkeen kustannukset 
SYKEssä yhteensä 
9 422 e 

Työpanos SYKEssä 
yhteensä (htv) 
0,8 htkk 

Hankkeen kustannukset 
kaikki laitokset 
29 951,83 e 

Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Hankkeen tarkoituksena oli selvittää, tarvitaanko Suomeen erityistä kokeilurahastoa, sekä kuvata mahdollisen rahaston 
toimintamuotojen vaihtoehtoja. Osatavoitteena oli tarkastella, mitä nykyisiä julkisia ja yksityisiä rahoitusinstrumentteja 
käytetään tai olisi mahdollista käyttää erilaisten kokeilujen rahoittamiseen. Selvitys tehtiin yhteiskehittämällä kentän kes-
keisten toimijoiden kanssa. 
Hankkeen keskeiset tulokset (myös www-sivustoille) 
Selvityksessä tehdään ehdotus uuden digitaalisen kokeilurahoitusalustan perustamisesta Suomeen. Ehdotus perustuu analyy-
siin,  
jonka mukaan kevyillä kansalaislähtöisillä pienkokeiluilla syntyy uusia hyödyllisiä toimintatapoja, ja tarkasti mitattavilla vah-
voilla kokeiluilla parhaiden löydösten toimivuus voidaan todeta luotettavasti sekä levittää tehokkaammin. Suomesta puuttuu 
kuitenkin pienkokeilujen kaipaamaa ketterää rahoitusta. Lisäksi on puutteita kokeiluihin liittyvän tiedon keräämisessä sekä 
parhaiden kokeilujen oppien ja toimintatapojen levittämisessä ja skaalaamisessa. Digitaalinen, joukkorahoitukseen perustuva 
kokeilurahoitusalusta pyrkii vastaamaan näihin haasteisiin. Se tuo kokeilijat ja rahoittajat yhteen oppimaan toisiltaan, tarjoaa 
rahoituksen mahdollisuuksia ja tukitoimia. 

 
Selvityksessä tuotiin joukko tavoitteen kannalta keskeisiä toimijoita sekä kansalaisia yhteen tuottamaan yhteisesti arvos-
tettuja ratkaisuja. Taustatyönä tehtiin haastatteluja sekä katsaus tavoitteiden kannalta olennaisiin kotimaisiin ja kansainvä-
lisiin esimerkkeihin ja kirjallisiin lähteisiin. Selvityksessä ehdotetaan, että alustan toiminta käynnistettäisiin valtion erillis-
rahoituksella. Ennen pitkää toiminnassa pyrittäisiin joukkoistettuun malliin: alusta olisi kohtaamispaikka, jossa kokeiluja 
tekisivät ja tukisivat erilaiset toimijat säätiöistä ministeriöihin, järjestöihin ja yksityishenkilöihin. 

Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet (myös www-sivustoille) 
Tulokset ovat vaikuttaneet vahvasti siihen, miten valtioneuvoston kokeilukulttuurin kärkihankkeessa 
(http://kokeilevasuomi.fi/etusivu) on ryhdytty edistämään kokeiluja ja niiden rahoitusta. Tulokset on kehitetty yhdessä 40 
organisaation edustajista koostuvan Kokeilukummit-verkoston kanssa, joten viesti on levinnyt hyvin myös alan asiantunti-
joiden ja toimijoiden piirissä. Lisäksi tuloksista on viestitty valtioneuvoston viestinnän avulla, mikä poiki muun muassa 
artikkelin Helsingin Sanomiin (http://www.hs.fi/politiikka/a1460688438770?jako=68ae1210df931692769016cd249ad6da). 

Hankkeen ympäristökuormituksen arvioinnin toteutuminen (suhteessa tehtyyn arviointiin) 
Ei merkittäviä ympäristövaikutuksia 

Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit (myös www-sivustoille) 
Demos Helsinki ja Suomen ympäristökeskus (2016) Näkökulmia kokeilurahoitukseen – Ehdotus kokeilurahoi-
tusalustan perustamisesta. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 14/2016. 
http://tietokayttoon.fi/julkaisu?pubid=11007 
 
Paikka ja aika 
Helsinki 27.6.2016 

Laatija 
Annukka Berg 

 

  

http://kokeilevasuomi.fi/etusivu)
http://www.hs.fi/politiikka/a1460688438770?jako=68ae1210df931692769016cd249ad6da)
http://tietokayttoon.fi/julkaisu?pubid=11007
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Hankkeen nimi 
Kestävän kehityksen avainkysymykset ja 
toimintasuunnitelma 2030 (Avain2030) 

Diaarinumero 
SYKE-2016-R-3 

Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Ympäristöpolitiikkakeskus 

Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Prof. Eeva Furman / Vanhempi tutkija Jari Lyytimäki 

Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
Demos Helsinki 

Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
VN TEAS 100 % 

Hankkeen kesto 
(toteutusvuodet) 
2016 

Hankkeen kustannukset 
SYKEssä yhteensä (1000 euroa) 
30 

Työpanos SYKEssä 
yhteensä (htv) 
0,2 

Hankkeen kustannukset kaik-
ki laitokset (1000 euroa) 
50 

Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Hankkeen tavoitteena oli tunnistaa Agenda2030:n toimeenpanoon liittyneet kotimaiset puutealueet ja edelläkävijyydet sekä muo-
dostaa näiden pohjalta selkeä kestävän kehityksen toimintasuositus. 
Hankkeen keskeiset tulokset 
Hankkeessa analysoitiin nykyisiä ja suunnitteilla olevia politiikkatoimia Agenda2030:n toimeenpanemiseksi sekä kartoitettiin toi-
meenpanon puutealueita ja edelläkävijyysalueita indikaattoripohjaisen aineiston ja osallistavan sidosryhmäprosessin avulla. Hank-
keen hälyttävä havainto oli, että vaikka Suomi menestyy hyvin kansainvälisissä vertailuissa, sijoituksemme on viime vuosina las-
kenut useimmissa vertailuissa. Varsinkin sosiaaliseen eriarvoistumiseen ja työllisyyteen sekä ilmastokysymysten hoitoon ja 
luonnonresurssien kulutukseen liittyvissä tavoitteissa on parantamisen varaa. Vihreän talouden ja kiertotalouden kehittämistä kos-
kevat aloitteet ovat tulosten perusteella Suomelle tärkeitä. 
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
 
Hanke rakensi analyyttista ja neutraalia tietopohjaa Agenda2030:n toimeenpanoon. Hanke mahdollisti 
osaltaan Agenda2030:n liittyvien toimien ja resurssien asianmukaisen aikataulutuksen ja fokusoinnin Suomelle relevantteihin ja 
tärkeisiin asioihin. Hankkeen tuottamaa tietoa voidaan hyödyntää myös muuhun suunnitteluun ja hallitusohjelman toteuttamiseen 
sekä suomalaisen yhteiskunnan kokonaiskuvan ja kehityssuuntien hahmottamiseen. Viestinnällään ja vuorovaikutuksellaan hanke 
tuki vahvasti myös yleisen tietämyksen lisäämistä Agenda2030:sta ja kestävästä kehityksestä. Hanke tuki Agenda2030:n toteutta-
misen kansallisen edistymisen raportointia YK:n kestävän kehityksen korkean tason poliittiselle foorumille (HLPF) heinäkuussa 
2016. 
 
Hankkeessa kokeiltiin erityisesti sitä, millaisia tiedon hyödynnettävyyttä parantavia ratkaisuja on mahdollista ja mielekästä toteut-
taa infografiikan avulla. Tämä tuki myös laajemmin indikaattoreiden käyttöä yhteiskunnallisen ohjauksen välineinä. Hanke hyödyt-
tää jatkokeskustelua ja suoraan päätösten valmistelijoita ja poliittisia päätöksentekijöitä sekä päätöksenteon kannalta relevantin 
tiedon tuottajia osoittamalla selkeästi Suomen puutealueita ja vahvuuksia. Tulokset hyödyttävät laajasti yhteiskuntaa mahdollista-
malla entistä paremmin tiedon hyödyntämisen erityisesti valtioneuvosto- ja ministeriötason päätösten valmistelussa ja päätöksente-
ossa. 
Hankkeen ympäristökuormituksen arvioinnin toteutuminen (suhteessa tehtyyn arviointiin) 
Ei poikkeamia 
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit (myös www-sivustoille) 
 
Lyytimäki J, Lähteenoja S, Sokero M, Korhonen S, Furman E. (2016). Agenda 2030 Suomessa: Kestävän kehityksen avainkysy-
mykset ja indikaattorit. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 31/2016. Valtioneuvoston kanslia, Helsinki. 
http://tietokayttoon.fi/julkaisu?pubid=13301  
(Published in English: Lyytimäki J, Lähteenoja S, Sokero M, Korhonen S, Furman E. (2016). Agenda 2030 in Finland: Key ques-
tions and indicators of sustainable development. Publications of the Government´s analysis, assessment and research activities 
32/2016. Prime Minister’s Office, Helsinki. http://tietokayttoon.fi/julkaisu?pubid=13401 ) 
 
Lyytimäki J, Lähteenoja S. (2016). Suomi tähtää kestävän kehityksen mallimaaksi. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta. 
Policy Brief 10/2016. http://tietokayttoon.fi/julkaisu?pubid=13001  
(In English: Lyytimäki J, Lähteenoja S. (2016).  Finland aims to become a sustainable development leader. Government’s analysis, 
assessment and research activities. Policy Brief 10/2016 http://tietokayttoon.fi/julkaisu?pubid=13101 ) 
 
Lyytimäki J, Furman E, Lähteenoja S, Korhonen S (2016). Identifying and communicating the priorities for the implementation of 
Agenda 2030: case Finland. Working paper. 
http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.1.1435.6080 
 
Lyytimäki J. (2016). Miten kestävästä kehityksestä innostutaan? Kestävän kehityksen blogi. Valtioneuvoston kanslia. 10.6.2016. 
 
Lyytimäki J. (2016). Pääseekö Suomi kestävyyden polulle? Tietopohjaa kansainvälisistä vertailuista. 
Tieto käyttöön! -blogi. 22.4.2016. 

Paikka ja aika 
Helsinki 21.12.2016 

Laatija 
Jari Lyytimäki 

 

  

http://tietokayttoon.fi/julkaisu?pubid=13301
http://tietokayttoon.fi/julkaisu?pubid=13301
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http://tietokayttoon.fi/julkaisu?pubid=13001
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Hankkeen nimi 
Muuttuvat palvelutarpeet ja järjestelmäratkaisut: 
Tulevaisuusskenaariot sosiaali- ja terveyspalvelujen suunnittelun ja 
päätöksenteon pohjaksi (MUUTOS) 

Diarinumero 
SYKE-2015-R-46 

Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Ympäristöpolitiikkakeskus / PAK 

Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
erikoistutkija Antti Rehunen 

Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
THL, VTT 

Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
VNK 100 % 

Hankkeen kesto 
(toteutusvuodet) 
2015–2016 

Hankkeen kustannukset 
SYKEssä yhteensä 
(1000 euroa) 
50 

Työpanos SYKEssä 
yhteensä (htv) 
0,4 

Hankkeen kustannukset kaik-
ki laitokset (1000 euroa) 
150 

Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
 
Tavoitteena oli selvittää sosiaali- ja terveyspalvelujen tarpeiden muutoksia ja tutkia, miten sosiaali- ja terveyspalvelut tulisi järjestää 
ja palveluverkkoa uudistaa, jotta muuttuviin palvelutarpeisiin voidaan vastata. Tämän pohjalta hankkeessa oli tavoitteena tuottaa 
tulevaisuusskenaarioita sekä arvioida niiden toteutumisedellytyksiä ja seurauksia. 

Hankkeen keskeiset tulokset 
Sosiaali- ja terveyspalvelujen tarpeet kasvavat erityisesti kaupungeissa ja taajamissa. Ikääntyminen lisää terveysasema- ja sai-
raalakäyntien määrää, mutta kustannusten näkökulmasta erityisen suurta on laitos- ja asumispalvelujen tarpeiden kasvu. 
 
Sosiaali- ja terveyspalveluja on tarpeellista tarkastella osana alue- ja yhdyskuntarakennetta. Keskukset, jotka palvelevat laajaa 
vaikutusaluetta, voivat olla luontevia sijaintipaikkoja paikallisille ja seudullisille palveluille. Sosiaali- ja terveyspalvelujen 
yleisin sijaintipaikka kaupunkiseuduilla on kasvaneen yksikkökoon takia keskustan reunavyöhyke. 
 
Palveluratkaisut ovat muuttumassa. Hoitopäivien määrä asiakasta kohti on laskenut monilla erikoissairaanhoidon erikoisaloilla 
ja laskee myös tulevaisuudessa. Tehostettu palveluasuminen korvaa pääosin vanhainkotihoidon ja terveyskeskusten pitkäai-
kaishoidon. Kotihoidon ja aktiivisen kuntoutuksen kautta tuetaan kotona asumista. Sairaalaverkkoa tehostetaan keksittämällä 
päivystys- ja leikkaustoimintoja. Tulevaisuudessa terveyspalveluiden keskittäminen, digitalisaatio ja hoitokäytäntöjen muutos 
avohoitopainotteisemmaksi vähentävät todennäköisesti myös tarvittavan rakennuskannan määrää. 
 
Palvelujen keskittäminen pidentää sairaalamatkojen pituuksia. Oleellista on, miten toimintoja tullaan tarkkaan ottaen järjestä-
mään nykyisissä keskussairaaloissa ja mitä ainoastaan laajan päivystyksen sairaaloissa. Matkaketjujen toimivuuden merkitys 
korostuu pitkillä matkoilla. 
 
Terveysasemien erilainen profiloituminen korostaa sijaintiratkaisujen ja palvelujen yhteistyön merkitystä. Terveysasemaverk-
koa on mahdollista karsia jonkin verran ilman, että asiointimatkojen suorite kasvaa kohtuuttoman paljon, mutta jalankul-
kuetäisyydellä asuvien osuus vähenee keksittämisen seurauksena. Sosiaalihuollon asumispalvelujen mitoitus ja sosiaali- ja 
terveyspalvelujen rakennuskannan käyttömahdollisuudet edellyttävät jatkossa kustannussäästöjen vuoksi tarkempaa arviointia. 
 
Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus laskee julkisten menojen kasvupainetta ja tuottaa tuottavuushyötyjä. Muutos kuitenkin 
kasvattaa alueellisia eroja. Ilman laajan päivystyksen sairaalaa jäävissä maakunnissa osa terveydenhuollon ammattilaisista ha-
keutuu töihin muualle, mikä heikentää alueen työllisyyttä, yksityistä kulutusta ja vetovoimaa. Vastaavasti laajan päivystyksen 
sairaalakaupungeissa vetovoima kasvaa monipuolisten uramahdollisuuksien ja hyvän palvelutason myötä. Onkin oleellista ha-
kea ratkaisuja, joissa saavutetaan kustannushyötyjä ja pystytään vastaamaan palvelutarpeisiin kärjistämättä kohtuuttomasti 
alueellisia eroja palvelujen saatavuudessa ja aluekehityksessä. Tämä edellyttää palvelujen keskittämistä, mutta myös palvelu-
jen turvaamista saavutettavuuden näkökulmasta tärkeissä keskuksissa. Palveluratkaisuja pitää räätälöidä nykyistä enemmän 
tapauskohtaisesti erilaisille alueille. 
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Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
 
Tuloksia voidaan hyödyntää sote-uudistukseen liittyvässä valmistelutyössä ja päätöksenteossa, erityisesti palveluratkaisujen tar-
kentamisessa sekä eri toimipaikkojen tehtävien ja työnjaon määrittämisessä. Tuloksia on tämän vuoksi esitelty maakuntien sote-
uudistuksen valmistelijoille. 
 
Tulokset tuovat esille sote-palvelujen sijaintiratkaisujen merkityksen kaupunkiseutujen ja maaseututaajamien suunnittelussa ja 
tarpeen kytkeä sote-palvelujen suunnittelu tiiviimmin osaksi muuta alueellista suunnittelua. Tätä kautta hanke edistää alue- ja yh-
dyskuntarakenteen toimivuutta. 
 
Hanke nostaa esille ikääntyneiden asumispalvelujen erilaisten ratkaisujen taloudellisen merkityksen. Kustannusten kasvu voitaisiin 
puolittaa, jos asumispalvelut mitoitettaisiin koko maassa samoin kuin tehokkaimmin toimivissa maakunnassa. Ympäristöministeri-
ön kanssa on keskusteltu aiheeseen liittyvistä jatkolaskelmista. 
 
Hankkeessa tuotettiin kunnan sisälle eri taajamiin ja haja-asutusalueelle alueellistettu väestöennuste Tilastokeskuksen kuntatason 
tiedoista. Laskelmaa on hyödynnetty myöhemmin monissa muissa tutkimushankkeissa. 
Hankkeen ympäristökuormituksen arvioinnin toteutuminen (suhteessa tehtyyn arviointiin) 
Ei poikkeamia. 

Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
 
Rehunen A., Reissell E., Honkatukia J., Tiitu M. & Pekurinen M. 2016. Sosiaali- ja terveyspalvelujen tarpeen, käytön ja tuottami-
sen alueelliset muutokset ja tulevaisuuden vaihtoehdot. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 41/2016. 

Paikka ja aika 
10.1.2017 

Laatija 
Antti Rehunen 
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Hankkeen nimi 
Smart Countryside – Maaseudun palveluiden kehittäminen ja moni-
puolistaminen digitalisaatiota ja kokeiluja hyödyntämällä 

Diarinumero 
SYKE-2016-R-41 

Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Ympäristöpolitiikkakeskus / PAK 

 

Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
erikoistutkija Antti Rehunen 

Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
MDI, Itä-Suomen yliopisto, Vaasan yliopisto 

Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
VNK 100 % 

Hankkeen kesto 
(toteutusvuodet) 
2016 

Hankkeen kustannukset 
SYKEssä yhteensä 
(1000 euroa) 
54 

Työpanos SYKEssä 
yhteensä (htv) 
0,5 

Hankkeen kustannukset 
kaikki laitokset  
(1000 euroa) 
235 

Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
 
Smart Countryside -hankkeen päätavoitteena oli selvittää, miten maaseudun palveluja on mahdollista kehittää ja monipuolistaa 
digitalisaatiota ja kokeiluja hyödyntämällä. Hankkeessa tarkastellaan digitalisaatiota sekä maaseutuspesifistä että yhteiskunnalli-
sesta ja yhteisöllisestä näkökulmasta. 
 
Ensimmäisenä osatavoitteena oli selvittää, millaisia taloudellisia tai muita hyötyjä maaseudulla voidaan saavuttaa palvelujen 
digitalisoinnilla, ja miten digitalisaatiolla edistetään maaseudun elinvoimaisuutta, työ- ja opiskelumahdollisuuksia, yrittäjyyttä, 
palvelujen saatavuutta ja liikkumista. Toisena osatavoitteena oli selvittää asiakaslähtöisyyttä ja osallisuutta sähköisissä palveluis-
sa, erityisesti kartoittaa digitaalisten palveluiden tarvetta ja kysyntää sekä käyttäjien näkökulmaa. Kolmantena osatavoitteena oli 
eritellä maaseudun digitaalisten palveluiden sisältöjä ja soveltamisaloja. 
 
SYKEn toteuttamassa hankeosuudessa tavoitteena oli tarkastella maaseudun asumisen ja työssäkäynnin muutoksia, toteuttaa 
kysely asukkaiden palvelutarpeista ja selvittää mahdollisuuksia yhdistää palveluja ja kuljetuksia. 

Hankkeen keskeiset tulokset 
Hankkeessa koottu selvitys perehtyy maaseudun sähköisten palveluiden nykytilaan, mahdollisuuksiin, kansainvälisiin käytäntöi-
hin ja palveluiden käyttäjien näkemyksiin. Tulosten mukaan digitalisaatio tuo palvelut lähelle, vähentää kustannuksia ja sujuvoit-
taa prosesseja. Digitalisaatiolla voi olla suuri merkitys suomalaisella maaseudulla, missä niin yksityiset kuin julkiset palvelut 
muuttuvat nopeasti ja etäisyydet fyysisiin palvelupisteisiin kasvavat. 
 
Suomalainen insinööriosaaminen ja infrastruktuuri ovat monin paikoin kovatasoista ja ihmisten suhtautuminen digitalisaatioon 
on varovaisen innokasta, mutta palveluistamisessa ja asiakaslähtöisyydessä riittää parannettavaa. Valitettavasti suomalaisilla, 
sekä yrityksillä että asukkailla, on kuilu digitalisaation hyödyntämisen tahdossa ja taidoissa – kaikilla ei ole yhtäläisiä valmiuksia 
tarttua digitalisaation mahdollisuuksiin. Digitalisaation mahdollisuudet ja hyödyt on tuotava yhä selvemmin esiin, kansalaisdigi-
taidot saatava kuntoon sekä edelläkävijäyritykset ja -alueet vahvemmin näkyville. Toimivat tietoliikenneyhteydet sekä digineu-
vonta ja -ohjaus ehkäisevät digisyrjäytymistä. Sähköisten palvelujen kokeiluja ja niiden perusteella syntyvien kokemusten vaih-
toa tarvitaan mm. liikenne- ja sote-palveluissa ja etätyön ja -opiskelun uusissa mahdollisuuksissa. 
 
Maaseudun kehittämisen piirteenä on aina ollut vahva paikallistuntemus. Digitalisaatio voi tuoda paikalliset kehittämisen voimat 
vielä vahvemmin yhteen. Julkisen sektorin merkitys alustojen luojina ja data- aineistojen tarjoajana on keskeinen, yhdistykset ja 
järjestöt taas kanavoivat vapaaehtoistyötä, naapuriapua ja neuvontaa. 
 
Huhti–joulukuussa 2016 toteutetun tutkimuksen pohjana olivat kirjallinen aineisto, tilasto- ja rekisteriaineisto ja asiantuntijahaas-
tattelut. Uutta tietoa tuotettiin yrityksille, asukkaille, kuntapäättäjille ja virkamiehille sähköisten ja postitse lähettyjen kyselyjen 
kautta. Tutkimustuloksia keskustelutettiin ja asukkaiden näkemyksiä kerättiin digikahviloissa Kauhajoella, Kuhmossa ja Rääkky-
lässä sekä tulevaisuusverstaissa Turussa, Joensuussa ja Kiteellä. Kansainvälinen tarkastelu tehtiin Kanadan ja Skotlannin digitaa-
lisuusstrategioihin. 
 
SYKEn paikkatietopohjainen tarkastelu liikkumisvirroista tuo esille kuljetuksien yhdistämismahdollisuudet varsinkin arkimatko-
jen kohdalla. Monilla maaseutualueilla toimivimpia ovat pienen mittakaavan joustavat liikkumisratkaisut, jotka perustuvat henki-
löautokyytien jakamiseen ja pikkubussien käyttöön. Mahdollisuus erilaisten kuljetusten yhdistämiseen on sitä parempi, mitä 
useammanlaisia matkoja voidaan käsitellä samassa kuljetusten yhdistämiseen tehdyssä järjestelmässä. 
 
SYKE toteutti asukaskyselyn Etelä-Pohjanmaan, Pohjois-Karjalan ja Varsinais-Suomen alueella. Asukaskyselyn vastauksista 
nousi esiin erilaisia palveluiden saavutettavuuteen liittyviä haasteita ja kehittämiskohteita, joiden pohjalta hankkeessa laadittiin 
ratkaisuehdotuksia. Kuljetusten yhdistäminen voisi vähentää arjen liikkumistarpeita ja helpottaa autottomien ja ikääntyneiden 
asiointia. Palvelujen yhdistäminen on yksi tapa kehittää alueen fyysisiä palveluja. Osa vastaajista olisi valmis hoitamaan pienem-
piä vaivoja etäyhteyden välityksellä. Uusia digitaalisia palveluita varten tulisi kehittää toimivia ja helppokäyttöisiä sovelluksia. 
Kylät voisivat toimia luontevina digitaalisten palveluiden käyttöönoton ja järjestämisen tukikohtina. 
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Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
 
Hanke linkittyy hallitusohjelman kärkihankkeeseen digitaalisen liiketoiminnan kasvuympäristön rakentamisesta, jonka toi-
menpiteenä on käynnistää uusia kokeiluita ja toteuttaa osana niitä älykäs maaseutu -konsepti edistämään uusien asiakaslähtöis-
ten palveluratkaisujen kehittämistä ja tukemaan maaseudun asumista ja yrittämistä. Laadittu selvitys palvelee tulevaisuudessa 
toteutettavia maaseudun palveluihin ja digitalisaatioon liittyviä kokeiluja. Hankkeen tuottamaa tietoa voidaan käyttää kokei-
luiden taustalla. 
 
Hankkeessa laadittu selvitys sisältää lukuisia suosituksia digiosaamisen lisäämiseen, palvelujen kehittämiseen ja kokeilujen 
kulttuuriin, hallinnon kehittämiseen, paikallistuntemuksen ja -tiedon hyödyntämiseen ja kuljetusten integrointiin. Lisäksi esite-
tään julkiselle sektorille mahdollisia kokeiluehdotuksia, jotka perustuvat selvityksessä saatuihin havaintoihin ja tuloksiin. 
Hanke tuo esille hyödyllisiä havaintoja myös yrityksille, järjestöille ja maaseudun asukkaille, joilla on kaikki vapaudet tarttua 
digitalisaation mahdollisuuksiin myös ilman julkisen sektorin roolia. 
Hankkeen ympäristökuormituksen arvioinnin toteutuminen (suhteessa tehtyyn arviointiin) 
Ei poikkeamia. 

Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
 
Janne Antikainen, Tuomas Honkaniemi, Arja Jolkkonen, Petri Kahila, Anu Kotilainen, Arja Kurvinen, Virpi Lemponen,  
Niklas Lundström, Ilkka Luoto, Tomi Niemi, Sini-kukka Pyykkönen, Antti Rehunen, Pasi Saukkonen, Olli-Pekka Viinamäki ja  
Arto Viinikka (2017). Smart Countryside – Maaseudun palveluiden kehittäminen ja monipuolistaminen digitalisaatiota ja kokei-
luja hyödyntämällä. 
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 9/2017. 

Paikka ja aika 
Helsinki, 10.1.2017 

Laatija 
Antti Rehunen 
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Hankkeen nimi 
Kaupunkien täydennysrakentaminen ja viherrakenne – 
arviointimenetelmä suunnittelun tueksi (KATVI) 

Diarinumero 
SYKE-2015-R-67 

Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Ympäristöpolitiikkakeskus /PAY 

Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Tutkija Maija Tiitu 

Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
Järvenpään kaupunki 

Hankkeen rahoitusosuudet rahoitus lähteittäin (%) 
Ympäristöministeriö 74 %, ja SYKE 26 % 

Hankkeen kesto 
(toteutusvuodet) 
2015–2016 

Hankkeen kustannukset 
SYKEssä yhteensä (1000 euroa) 
20 

Työpanos SYKEssä 
yhteensä (htv) 
0,31 

Hankkeen kustannukset 
kaikki laitokset (1000 euroa) 
12 

Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
 
Tavoitteena oli testata ja selvittää, miten spatiaalista monitavoitearviointia soveltamalla voitaisiin tunnistaa täydennysrakentami-
seen parhaiten soveltuvia kohteita sekä viherrakenteen että yhdyskuntarakenteen näkökulmasta ja täten sovittaa yhteen erilaisia 
alueisiin liittyviä arvoja. Hankken tavoitteena oli tuottaa lähtötietoa siihen, miten täydennysrakentamiskohteita voitaisiin tunnistaa 
varmistamalla samalla viherrakenteen arvojen (luonnon monimuotoisuus) ja hyötyjen (ekosysteemipalveluiden) säilyminen ja jopa 
näiden parantaminen. 
Tavoitteena oli muodostaa yleiskuva myös viherrakenteen ja ekosysteemipalveluden arviointiin soveltuvista paikkatietoaineistoista 
sekä niiden saatavuudesta. Tähän liittyen tavoitteena oli myös tunnistaa haasteet eri näkökulmien ja mittakaavatasojen yhteensovit-
tamisessa. 

Hankkeen keskeiset tulokset 
 
Hankkeessa testattiin spatiaaliseen monitavoitearviointiin (SMCA) perustuva paikkatietopohjaista (GIS) menetelmä viherrakenteen 
ja täydennysrakentamisen yhteensovittamiseksi osana maankäytön suunnittelua. Menetelmää testattiin yhteistyössä Järvenpään 
kaupungin kanssa potentiaalisten täydennysrakentamiskohteiden tunnistamiseksi. Saadun palautteen perusteella menetelmä koettiin 
hyödylliseksi, koska se mahdollistaa viherrakenteen ja täydennysrakentamisen arvojen yhteismitallistamisen ja esittämisen kartalla 
sekä helpottaa aiheeseen vaikuttavien tekijöiden jäsentämistä. 
Hankkeessa muodostettiin ehdotus siitä, miten kaupunkiseutujen viherrakennetta voidaan rajata ja luokitella paikkatietopohjaisesti 
Suomen olosuhteissa. Lisäksi hankkeessa käytiin läpi valtakunnallisia ja alueellisia paikkatietoaineistoja sekä niiden soveltuvuutta 
viherrakenteen rajaamiseen, luokitteluun ja täydennysrakentamiskohteiden arviointiin eri mittakaavatasoilla. Kunnille ja maakunti-
en liitoille lähetetyn kyselyn perusteella viherrakennetta ja täydennysrakentamista kuvaavia paikkatietoaineistoja on olemassa mel-
ko paljon. Niiden hyödyntämiselle on kuitenkin monia esteitä, kuten vajavaiset metatiedot tai paikkatieto-osaamisen puute. 

Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
 
Hankkeen tuloksia esiteltiin Rakennetun ympäristön ja asumisen tietoaineistot (RASTI) -seminaarissa 20.9.2016 SYKEssä mm. 
paikkatietojen hyödyntäjille ja maankäytön ja liikenteen suunnittelijoille. Järvenpään kaupungin yleiskaavoittaja piti tilaisuudessa 
myös kommenttipuheenvuoron tuloksista. Järvenpään kaupunki oli erittäin tyytyväinen menetelmän pilotointiin, ja se herätti kiin-
nostusta myös muiden kaupunkien suunnittelussa.  
Tuloksia esiteltiin myös alan tutkijoille 8th Ecosystem Services Partnership Conference “Ecosystem Services for Nature, People 
and prosperity”-konferenssissa, joka pidettiin 9.–13.11.2015 Etelä-Afrikassa.  
Aiheen tiimoilta laadittiin myös viherrakenteen ja täydennysrakentamisen yhteensovittamisen problematiikkaa käsittelevä mielipi-
dekirjoitus Helsingin Sanomiin 16.9.2016, jossa kuvattiin erilaisten paikkatietomenetelmien mahdollisuuksia sovittaa yhteen eriä-
viä arvotuksia. Aihe oli ajankohtainen, sillä se liittyi keskusteluun mm. Helsingin uudesta yleiskaavasta ja sen vaikutuksista viher-
alueisiin. 
Hankkeen ympäristökuormituksen arvioinnin toteutuminen (suhteessa tehtyyn arviointiin) 
Ei poikkeamia 
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit (myös www-sivustoille) 
Kopperoinen, L., Viinikka, A., Tiitu, M., 2015. Integrating ecosystem services with technical and social values in deciding on where 
to place infill development. In:Jacobs, S., Dendoncker, N., Barton, D., & Gomez-Baggethun, E. Integrated valuation of ecosystem 
services in science-policy practice. In: Proceedings of the 8th Conference of the Ecosystem Services Partnership, 9–13th November 
2015, Stellenbosch, South Africa. 
 
Tiitu Maija, Viinikka Arto, Kopperoinen Leena (2016). Kaupunkien täydennysrakentamisen ja viherrakenteen paikkatietopohjainen 
yhteensovittaminen – Näkökulmia, aineistoja ja menetelmä maankäytön suunnittelun tueksi. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 
38/2016. Suomen ympäristökeskus, Helsinki. http://hdl.handle.net/10138/166837 
 
Tiitu Maija & Kopperoinen Leena (2016). Viheralueiden nakertamiselle on vaihtoehtoja. Mielipidekirjoitus Helsingin Sanomat 
16.9.2016. http://www.hs.fi/mielipide/art- 
2000002920976.html?utm_medium=social&amp%3Butm_content=www.hs.fi&amp%3Bshare=7d788747698af 
9700acd59ee77f8b510&utm_source=facebook&utm_campaign=facebook-share 
Paikka ja aika 
Helsinki 19.12.2016 

Laatija 
Maija Tiitu 
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Hankkeen nimi 
Tieto ja vuorovaikutus monimuotoisuuden turvaamisen kohden-
tamisen tueksi 

Diaarinumero 
SYKE-2013-R-72 

Hankkeen vastuullinen toimintayksikkö SYKEssä 
Ympäristöpolitiikkakeskus / PVR 

Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Riikka Paloniemi 

Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
Luke, HY, Metsäkeskus, Varsinais-Suomen ELY, MTK 

Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
MMM 64 %, SYKE 18 %, Luke 11 %, HY 5,0 %, Varsinais-
Suomen ELY-keskus 0,62 %, Metsäkeskus 0,15 %,  
MTK:n metsälinja 1,7 % 

Hankkeen kesto 
(toteutusvuodet) 
2013–2016 

Hankkeen kustannukset 
SYKEssä yhteensä 
278 941,74 e 

Työpanos SYKEssä 
yhteensä (htv) 
1 

Hankkeen kustannukset kaikki 
laitokset 
776 528,42 e  

Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Hankkeen tavoitteena oli 1) selvittää, mitkä ovat monimuotoisuuden turvaamiskeinojen kohdentamisen 
keskeiset haasteet alue- ja tilatasolla sekä 2) kuinka erilaisille metsänomistajille kohdennettu monimuotoisuusneuvonta voi 
vastata niihin. 
Hankkeen pyrkimyksenä oli tunnistaa metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamisen kohdentamisen haasteet maatalous- ja 
metsätalousmaiseman ja eri toimijoiden odotusten näkökulmasta. Maantieteellisesti hankkeen tavoite oli keskittyä Länsi-
Suomeen ja Pohjois-Karjalaan, jotka alueina täydentävät toisiaan. Länsi-Suomen etelä- ja hemiboreaalinen luonto, monipuoli-
nen maankäyttö, maatalousvaltaisuus ja lähivirkistyskäyttö vertautuvat havainnollisesti etelä- ja keskiboreaaliseen, tiiviin met-
säpeitteen ja metsätalousvaltaisen Pohjois-Karjalan alueeseen, jossa perinteinen marjojen, sienten ja riistan hyödyntäminen on 
saanut rinnalleen uusia käyttömuotoja mm. järjestäytynyttä erämatkailua. Tutkimus jaettiin kolmeen osioon; tavoitteena oli, 
että kaikki hankekumppanit ja yhteistyöryhmä osallistuvat jokaiseen osioon. Kullakin osiolla oli oma vetäjänsä (yksi hankkeen 
tutkimuspartnereista). 
Sen lisäksi, että hanke on pyrkinyt tuottamaan uutta tietoa monimuotoisuuden turvaamisen kehittämiseksi, suunniteltiin se 
niin, että se yhteistyöryhmineen välittömästi soveltaa tietoa jo esiintyvissä ja hankkeen aikana rakentuvissa käytänteissä ja 
prosesseissa. Hankkeen tulokset pyrittiin viemään suoraan käytäntöön. Sen varmistamiseksi hankkeessa oli mukana käytännön 
metsätalousorganisaationa Metsänomistajien liitto Länsi-Suomi (joka myöhemmin organisaatiouudistusten seurauksena vaih-
tui MTK:n metsälinjaksi), joka toteutti metsänomistajien neuvontaa ja metsäsuunnittelua. Hankkeen tuloksena metsänhoitoyh-
distysten tavoiteltiin antavan aiempaa tehokkaampaa ja monipuolisempaa metsäneuvontaa monimuotoisuuden turvaamiseen 
liittyvissä kysymyksissä sekä toteuttavan uuden lainsäädännön mahdollistamaa metsäsuunnittelua ja uusia metsänhoidon muo-
toja. Tieto ja kokemukset monimuotoisuuden turvaamisen innovatiivisista ja vaikuttavista kohdentamiskäytännöistä pyrittiin 
siirtämään myös kohdealueiden, Länsi-Suomen ja Pohjois-Karjalan, ulkopuolelle. 
Hanke pyrki toimimaan läheisessä yhteistyössä METSOn jo erittäin hyvin toimivan viestintäryhmän ja -keinojen kanssa hyö-
dyntäen ja hyödyttäen olemassa olevia viestintäkanavia, METSOn alueellisia yhteistyöryhmiä sekä METSO-toimijoiden val-
takunnallisia retkeilyjä ja seminaareja. 
 
Suunnitteluvaiheessa tunnistimme kaksi tutkimustulostemme jalkauttamisen kannalta olennaista ajankohtaista METSO-
viestinnällistä haastetta ja keinot vastata niihin: 
1. Integroitu viestiminen luonnonsuojelubiologisesta tiedosta ja maanomistajien näkemyksistä METSO-
ohjelmasta. 
2. Uusien metsänomistajaryhmien tavoittaminen ja saaminen mukaan METSOon. 
Hankkeen keskeiset tulokset (myös www-sivustoille) 
Vuorovaikutus, vapaaehtoisuus ja eri toimintojen yhteensovittaminen on tärkeää ottaa huomioon aina suojelualueverkostoa 
tarkasteltaessa, uusia suojelualueita perustettaessa sekä niitä hoidettaessa sekä monitavoitteisen metsienhoidon keinoja kehitet-
täessä mahdollisten konfliktien ehkäisemiseksi ja uusien hyvien keinojen, ratkaisujen ja käytäntöjen löytämiseksi. 
Hankkeessa on tunnistettu erilaisia metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamisen kohdentamisen haasteita maatalous- ja met-
sätalousmaiseman ja eri toimijoiden odotusten näkökulmasta. Keskeisimmät haasteet ovat: 

• Maanomistajien toiveiden toteutuminen metsänkäsittelyissä 
• Tiedon kulku metsäorganisaatioiden sisällä 
• Tilarajat ylittävän näkökulman tuominen metsäneuvontaan myös muissa kuin metsänparannukseen liittyvissä asiois-

sa 
• METSO-toimien kohdennetun markkinoinnin kohderyhmän valikoiminen älykkäästi paikkatietoa hyödyntäen 
• Riistan- ja luonnonhoidon näkökulman sisällyttäminen arkipäivän metsänhoitoon, neuvontaan ja metsäsuunnitteluun 

ilman kalliiksi koetun ”luontopainotteisen” palvelun painolastia 
Ekologisia ja sosiaalisia näkökulmia yhdistävän paikkatietopohjaisen analyysin soveltamisesta, mikä oli hankkeemme keskei-
simpiä tehtäviä, olemme oppineet seuraavat seikat: 

• Metsänomistajien suojelunäkemysten ja luonnontieteellisen tiedon yhdistäminen Zonation-analyysissä vaikutti suo-
jelupriorisointiin kokeilualueella, joten tulevaisuuden mahdollisesti laajemmissa ja syvemmissä analyyseissä kannat-
taa tavoitella samaan tapaan monitieteistä synteesiä ja kehittää menetelmiä sen mahdollistamiseksi. 

• Metsänomistajien suojeluasenteiden selvittäminen analyysiä varten osoittautui varsin haastavaksi. On teknisesti 
mahdollista sisällyttää Zonation-analyyseihin kohteen omistajan suojeluasennetta kuvaava karttataso, jonka käyttö 
tuottaa suojelumarkkinointia varten tietoa kohteista, jotka ovat sekä ekologisesti arvokkaita että mahdollisesti saata-
villa vapaaehtoiseen suojeluun. 

• Suojeluhalukkuuden huomioiminen suunnitteluvaiheessa olisi kuitenkin suojelun kustannusvaikuttavuuden kannalta 
tärkeää. Kaikkien alueen maanomistajien suojeluasennetiedon hankkiminen kysely- tai haastattelutekniikalla vie lii-
kaa resursseja, mutta tiedonhankintaa voi suunnata ekologisen verkoston kannalta tärkeimmille alueille ja täydentää 
vuorovaikutteisissa seminaareissa. 

• Vuorovaikutteisuus esim. työpajojen ja maastokäyntien muodossa voisi olla avainroolissa suojeluhalukkuuden kar-
toittamisessa ja siten vapaaehtoisen suojelun vaikuttavuuden edistämisessä. Hyvän suojelualueverkoston aikaansaa-
miseksi ei ole vain yhtä oikeaa ratkaisua, vaan ottamalla vapaaehtoisten maanomistajien näkemykset huomioon voi-
daan hyväksyttävästi saada aikaan monimuotoisuutta tehokkaasti turvaava verkosto. 
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Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet (myös www-sivustoille) 
Hankkeessa voidaan pitää onnistuneena hyvin toiminutta yhteistyötä tutkimuspartnerien sekä Metsäkeskuksen, ELY-keskuksen ja 
metsänomistajaorganisaation kanssa kyselyotoksen poiminnan, kyselyaineiston keruun sekä retkeilyjen, koulutusten ja ryhmäkeskus-
telujen järjestämisessä. Vuorovaikutteisten tilaisuuksien järjestelyjen onnistumiseen mitä ilmeisimmin vaikutti päivien teemojen 
kytkeytyminen läheisesti käytännön organisaatioiden muutenkin meneillään olevaan työhön. Hankkeen kohokohtana voidaan pitää 
Rekijokilaakson retkeilypäivää, jonka onnistumiseen vaikuttivat ratkaisevasti Varsinais-Suomen ELY-keskuksen hyvät verkostot 
sidosryhmiin ja mediaan. Kaikkien yhteistyökumppanien verkostoilla oli vaikutusta siihen, että hankkeessa järjestetyistä monipuoli-
sen osallistujajoukon ryhmäkeskusteluista kertyi erinomainen tutkimusaineisto. Huomionarvoinen on myös MTK:n (MO-liiton) 
vahva sitoutuminen metsäammattilaiskoulutusten järjestämiseen, mikä tuki hankkeen tulosten käytäntöön vientiä hyvin konkreettisel-
la tavalla. 
 
Hankkeessa on tavoitettu konkreettisesti laaja joukko metsien monimuotoisuuden turvaamisen toimijoita ja sidosryhmiä. Esimerkiksi 
metsänomistajakyselyyn vastasi yhteensä 541 metsänomistajaa ja metsäammattilaiskyselyyn yhteensä 260 metsäammattilaista, ryh-
mäkeskusteluihin osallistui 59 keskustelijaa ja koulutuksiin n. 20 henkeä. Lisäksi järjestämillemme kolmelle vuorovaikutteiselle 
retkelle osallistui kymmeniä ihmisiä. 
Hankkeen ympäristökuormituksen arvioinnin toteutuminen (suhteessa tehtyyn arviointiin) 
Hankkeessa ei ole ollut yllättäviä ympäristökuormituksia. 

Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit (myös www-sivustoille) 
Paloniemi R., Hujala T., Rantala S., Harlio A., Salomaa A., Primmer E., Pynnönen S., Arponen A. (2017). Integrating ecologi-
cal and social knowledge to support targeting of voluntary biodiversity conservation. Conservation letters. 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/conl.12340/full  
 
Salomaa A., Paloniemi R., Hujala T., Rantala S., Arponen A., Niemelä J. (2016) The use of knowledge in evidence-informed 
voluntary conservation of Finnish forests. Forest Policy and Economics 73: 90–98. 
 
Teppo Hujala, Sari Pynnönen, Mikko Kurttila, Anni Arponen, Sanna Kasurinen, Sanna Tähtinen, Eeva Primmer, Riikka Palo-
niemi. Metsien monimuotoisuuden suojelu ja metsien käsittelyjä monipuolistavien neuvontapalvelujen kehittäminen. Maan-
omistajien ja metsäammattilaisten näkemyksiä. Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 69/2016 
 
Yleistajuiset koosteet hankkeen tuloksista http://www.metsonpolku.fi/fi-FI/Aineistot/Oppaat  
 
Koulutusmateriaali ”Metsien monikäyttö tiiviimmin osaksi metsänomistajien neuvontapalveluja ja metsäsuunnittelua” 
http://www.metsonpolku.fi/fi-FI/Aineistot/Oppaat 

Paikka ja aika 
Helsingissä 2.1.2017 

Laatijat 
Riikka Paloniemi 
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Hankkeen nimi 
EU FP7 SEN3APP - Processing Lines and Operational Services 
Combining  Sentinel and In-situ Data for Terrestrial Cryosphere 
and Boreal Forest Zone 
 

Diaarinumero 
SYKE-2014-T-21 

Hankkeen vastuullinen toimintayksikkö SYKEssä 
Tietokeskus / TGT 

Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Olli-Pekka Mattila 

Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
Ilmatieteenlaitos, VTT, ENVEO IT Gmbh (Itävalta), Gamma Re-
mote Sensing AG (Sveitsi) 
 

Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
EU 75 %, SYKE 25% 

Hankkeen kesto 
(toteutusvuodet) 
12/2013–11/2016 

Hankkeen kustannukset 
SYKEssä yhteensä 
565 600 e 

Työpanos SYKEssä 
yhteensä (htv) 
5,1 

Hankkeen kustannukset 
kaikki laitokset 
2 900 000 e 

Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Kehittää satelliittikaukokartoitustuotteita ympäristön tilan monitorointiin yhteistyössä valikoitujen asiakkaiden kanssa. Validoida 
kehitetyt kaukokartoitustuotteet. Kehittää ja toteuttaa satelliittikuvien prosessointiketjuja Sentinel -sarjan satelliiteille. Luoda tarvit-
tavat jakelukanavat kuvatuotteiden saattamiseksi asiakkaille.  

Hankkeen keskeiset tulokset (myös www-sivustoille) 
Koko hankkeen kannalta olennaisinta oli kartoittaa eri satelliittikuvatuotteiden taloudellista potentiaalia, etsiä uusia satelliittikuva-
tuotteiden käyttäjiä ja tiivistää yhteistyötä vanhojen käyttäjien kanssa, sekä kehittää satelliittikuville prosessointilinjoja, ottaen eri-
tyisesti huomioon uudet Sentinel-sarjan satelliitit. Lisäksi satelliittikuvatuotteille luotiin erilaisia jakelukanavia ja laadunvarmistus-
prosesseja. 
SYKEn keskeisimmät tulokset: Tuotekehitys yhdessä Maaseutuviraston (MAVI) kanssa. MAVI:lle pilotoitiin maatalouden tuki-
prosessin valvontaa tukevia kaukokartoitustuotteita. SYKElle tärkeitä lumi- ja järvijääkaukokartoitustuotteita kehitettiin edelleen 
ja varmennettiin maastohavaintoja vasten. SYKEn lumituotteelle kehitettiin automaattinen laadunvarmistusmenettely. 
(http://wwwi4.ymparisto.fi/i4/fin/snow/fsc_baltic.html) 

Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet (myös www-sivustoille) 
Koko hankkeen kannalta rakennettiin tärkeää satelliittikuvien prosessoinnin infrastruktuuria ja valmistauduttiin siirtymään Sentinel-
satelliittien aikakauteen. Sentinel-satelliittien laukaisut myöhästyivät useilla vuosilla, joten projektin aikana jouduttiin turvautu-
maan korvaaviin satelliitteihin. Tähän mahdollisuuteen oli projektisuunnitelmassa varauduttu, mutta tästä syystä lopullisia Sentinel-
prosessointiketjua ei voitu luoda. Projektin loppupuolella päästiin kokeilemaan ensimmäisiä Sentinel 1 ja Sentinel 2 -satelliittien 
kuvia. Prosessointiketjut vaihtoehtoisille satelliiteille toimivat kuitenkin varajärjestelmänä, jos Sentinel-satelliiteissa ilmaantuisi 
ongelmia. Tärkeää oli myös tehdä arvioita satelliittikuvatuotteiden markkinapotentiaalista ja laajentaa tuotteiden käyttäjäverkostoa. 

 
MAVI:n kanssa pyritään jatkamaan tuotekehitystä ja prosessin automatisointia satelliittikuvien hyödyntämiseksi maataloustukien 
valvonnassa ja maatalousmaiden seurannassa (hankehakuja vireillä). SYKEn lumi- ja järvijäätuoteet ovat päätyneet Euroopan unio-
nin tuottamien Copernicus Global Land Services -satellittikuvapalvelun tuotteiksi. SYKE osallistuu tuotantoon yhteistyössä Ilma-
tieteen laitoksen ja ENVEO IT Gmbh yrityksen kanssa. Konsortiolla (joka kuuluu vielä laajempaan yhteenliittymään) on 1 vuoden 
sopimus järvijäätulkintojen tuottamisesta. Jatkomahdollisuuksia on myös seuraaville 4 vuodelle. Rahoitus palveluihin tulee Euroo-
pan komission yhteisen tutkimuskeskuksen (Joint Research Centre, JRC) kautta. 

Hankkeen ympäristökuormituksen arvioinnin toteutuminen (suhteessa tehtyyn arviointiin) 
Arviointia ei tehty, sillä projekti oli lähinnä toimistotyötä, jossa seurataan SYKEn sertifioidun EkoSYKE ympäristöasioiden hallin-
tajärjestelmän käytäntöjä. 

Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit (myös www-sivustoille) 
Projekti keskittyi pääasiassa tekniseen kehitystyöhön, eikä näin ollen tuottanut referoituja julkaisuja. Projektin aikana syntyneet 
julkaisut (koko konsortio) ja julkiseksi määritellyt raportit löytyvät verkkosivulta http://sen3app.fmi.fi 

Paikka ja aika 
Helsinki, 14.2.2017 

Laatija 
Olli-Pekka Mattila 
 

 

  

http://wwwi4.ymparisto.fi/i4/fin/snow/fsc_baltic.html)
http://wwwi4.ymparisto.fi/i4/fin/snow/fsc_baltic.html)
http://sen3app.fmi.fi/
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Hankkeen nimi 
Climate Information Platform for Copernicus (CLIPC) 

Diaarinumero 
SYKE-2013-T-39 

Hankkeen vastuullinen toimintayksikkö SYKEssä 
Tietokeskus /Geoinformatiikkatutkimus 
 

Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
tutkija Kristin Böttcher 
 

Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
STFC, KMNI, TUDO, SMHI, Alterra, PIK, MARIS, HZG, JRC, 
FMI, CMCC, MetNo, UREAD, TEC, CERFACS, CS, CNRS, LIU, 
NERC-BODC, Met Office, DEIMOS, UAB 
 
 

Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
EU 75,6 %, SYKE 24,4 % 

Hankkeen kesto 
(toteutusvuodet) 
2013–2016 

Hankkeen kustannukset 
SYKEssä yhteensä 
424 895, 89 e 

Työpanos SYKEssä 
yhteensä (htv) 
3,2 

Hankkeen kustannukset 
kaikki laitokset 
7 893 604,80 e  

Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
CLIPC promised to develop an infrastructure capable of providing access to climate information of direct relevance to a wide 
variety of users, from scientists to policy makers and private sector decision makers. Information includes data from satellite 
and in-situ observations, climate models and re-analyses, transformed data products to enable impacts assessments and climate 
change impact indicators. CLIPC focusses on centennial time scales from observed and projected climate change impacts in Eu-
rope, and will provide a toolbox to generate, compare and rank key indicators. 
Expanding climate data volumes will be supported with a distributed, scalable system, based on international standards. 
Guidance information on the quality and limitations of all data products will be provided. An on-going user consultation pro-
cess will feed back into all the products developed within the project. 

Hankkeen keskeiset tulokset (myös www sivustolle) 
Main outcomes of the CLIPC project: 
The CLIPC portal provides access to Europe-wide climate and climate impact data, along with the supporting infor-
mation required for its use, such as standardised metadata. 
(CLIPC dataset catalogue: http://www.clipc.eu/access-climate-data/access-clipc-dataset-
catalogue; Climate data search: http://www.clipc.eu/access-climate-data/search-climate-data) 

 
In addition to improved access to existing datasets, CLIPC offers a novel impact indicator toolbox, which includes an ex-
plorative tool for users to combine datasets, along with guidance on how to interpret the produced combinations. 
(Climate Indicator Toolkit: http://www.clipc.eu/indicator-toolkit) 
A unique aspect of CLIPC is the expert-based qualitative confidence information of impact indicators for which a quanti-
tative analysis is not always possible. 

 
SYKE (TK, LK, ILMO) contributions: 
Under the lead of PIK and SYKE, the project elaborated reference criteria for the evaluation of impact indicators and reviewed 
available indicators based on these criteria and evaluated their strengths and weaknesses. 
The catalogue of impact indicators is available from http://www.clipc.eu/project-information/deliverables-and-milestones, 'Cli-
mate Change Impact Indicator Database'. 

 
SYKE contributed to the development of use cases and guidance to users and lead the testing and evaluation of the 
impact indicator toolbox based on use cases and vis-à-vis other online impact toolboxes. (Guidance on the compari-
son tool: http://www.clipc.eu/getting-started/use-cases) 

 
New climate impact indicators were developed and provided to the CLIPC platform together with standard metadata and 
confidence information: the pan-European snow melt-off date (2001-2015) and the Moth Phenological Indicator (MPI) 
(2001-2013). 

 
The snow melt-off date represents the day when the ground is completely snow-free and ends the snow season. It is derived 
from the remote sensing observation of Fractional Snow Cover from the CryoLand- Copernicus Service Snow and Land Ice 
and is an important indicator for many climate impact sectors, such as biodiversity, agriculture and forestry. 
(http://www.clipc.eu/indicator-toolkit, select 'Precipitation and Floods', 'Snow melt-off date' and ‘Pan-European snow-off date 
(2001-2015) from the 'Indicator Map Viewer') 

 
The MPI shows occurrence and possible changes in the phenology, measured as timing of the peak flight of moth species, 
which is assumed to be sensitive to climate and climate-related variables. Models for the prediction of the peak flight date 
were developed for five species having their peak flight in different parts of the season using remotely-sensed vegetation phe-
nology and snow melt-off date, and air temperature as exlanatory variables. Spatial predictive maps of timing of peak flight 
were produced using the models with highest predictive power that included the species Orthosia gothica and Ectropis cre-
puscularia. 
(http://www.clipc.eu/indicator-toolkit, select 'Ecosystems' and 'Moth Phenological Indicator' from the 'Indicator Map 
Viewer') 

http://www.clipc.eu/access-climate-data/access-clipc-dataset-catalogue%3B
http://www.clipc.eu/access-climate-data/access-clipc-dataset-catalogue%3B
http://www.clipc.eu/access-climate-data/search-climate-data)
http://www.clipc.eu/indicator-toolkit)
http://www.clipc.eu/project-information/deliverables-and-milestones
http://www.clipc.eu/getting-started/use-cases)
http://www.clipc.eu/indicator-toolkit
http://www.clipc.eu/indicator-toolkit
http://www.clipc.eu/indicator-toolkit
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Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet (myös www-sivustoille) 
 
The primary target for CLIPC outputs, such as requirements, software, standards, data products is the Copernicus Climate 
Change Service (C3S). CLIPC partners are involved in several areas of C3S.  
Part of the CLIPC consortium under the lead of STFC will bid for a design study for a research infrastructure for climate impacts 
(call INFRADEV-01-2017 (RIA)). SYKE will not participate in the design study proposal. 

 
The application of remote sensing products for the modelling of insect phenology, started at SYKE during the CLIPC pro-
ject, is a novel approach. Remotely-sensed variables, such as the snow melt-off date and the vegetation greening date, 
showed good predictive power for specific moth species. To continue the research, a proposal to the Academy of Finland was 
prepared with the title "Future of European moths: Novel applications from combining monitoring and climate data with 
remotely-sensed information" (Principle investigator: Dr. Raimo Virkkala, submitted September 2016). 

 
The datasets prepared by SYKE are available from the CLIPC platform, but further updates are not ensured. Therefore, the publi-
cation of the pan-European snow melt-off date dataset through SYKE's Remote sensing Products website (http://www.syke.fi/en-
US/Open_information/Satellite_observations)  will be considered. 
 
Part of the CLIPC consortium under the lead of STFC will bid for a design study for a research infrastructure for climate impacts 
(call INFRADEV-01-2017 (RIA)). SYKE will not participate in the design study proposal. 

 
The application of remote sensing products for the modelling of insect phenology, started at SYKE during the CLIPC pro-
ject, is a novel approach. Remotely-sensed variables, such as the snow melt-off date and the vegetation greening date, 
showed good predictive power for specific moth species. To continue the research, a proposal to the Academy of Finland was 
prepared with the title "Future of European moths: Novel applications from combining monitoring and climate data with 
remotely-sensed information" (Principle investigator: Dr. Raimo Virkkala, submitted September 2016). 

 
The datasets prepared by SYKE are available from the CLIPC platform, but further updates are not ensured. Therefore, the publi-
cation of the pan-European snow melt-off date dataset through SYKE's Remote sensing Products website (http://www.syke.fi/en-
US/Open_information/Satellite_observations)  will be considered. 

Hankkeen ympäristökuormituksen arvioinnin toteutuminen (suhteessa tehtyyn arviointiin) 
Not applicable 

Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit (myös www-sivustoille) 
 
Scientific report: 
Luis Costa, Mikael Hildén, Jürgen Kropp, Kristin Böttcher, Stefan Fronzek, Rob Swart, Juliane Otto, Niall McCormick, Milka 
Radojevic, Johannes Lückenkötter, Elke Keup-Thiel, Kari Luojus, Tanya Singh, Juha Pöyry, Emilia Sanchez, Martin Juckes 
(2016): Assessing climate impact indicators: evaluation criteria and observed strengths and weaknesses, Reports of the Finnish 
Environment Institute, 41/2016, Helsinki, Finland. http://hdl.handle.net/10138/169563 
 
Two scientific articles led by SYKE are under preparation: 
Sari Metsämäki, Matias Takala, Kari Luojus, Gabriele Schweizer, Jouni Pulliainen, Kristin Böttcher, Olli-Pekka Mattila, Juval 
Cohen and Alessandro D'Anca (2017): Detection of snow-melt-off using optical and microwave earth observation snow data - A 
study for Europe. 
 
Juha Pöyry, Kristin Böttcher, Stefan Fronzek, Nadine Gobron, Reima Leinonen, Sari Metsämäki and Raimo Virkkala (2017): 
Predictive power of remotely-sensed vs. temperature-derived variables in modelling phenology of herbivorous insects. 
 
Project deliverable and milestone reports led by SYKE: 
D7.1 A review of climate impact indicators (http://www.clipc.eu/content/content.php?htm=46) Milestone 40: Testing WP8 tools 
(http://www.clipc.eu/content/content.php?htm=53) 
 
All deliverable reports of the project can be found at http://www.clipc.eu/project-information/deliverables-and-milestones 
The final CLIPC report is under preparation at the coordinating organization STFC. 

Paikka ja aika 
Helsinki, 15.02.2017 

Laatija 
Kristin Böttcher 
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Hankkeen nimi 
GLaSS (Global Lakes Sentinel Services) 

Diaarinumero 
SYKE-2012-T-19 

Hankkeen vastuullinen toimintayksikkö SYKEssä 
Tietokeskus 

Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Ryhmäpäällikkö Sampsa Koponen 
 

Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
WaterInsight, Brockmann Consult, Brockmann Geomatics 
Sweden, EOMAP, CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RI-
CERCHE, Vrije Universiteit, Tarto Observatory 

Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
EU FP7 75 % SYKE 25 % 

Hankkeen kesto 
(toteutusvuodet) 
03/2013–02/2016 

Hankkeen kustannukset 
SYKEssä yhteensä 
350 000 e 
 

Työpanos SYKEssä 
yhteensä (htv) 
2,5 

Hankkeen kustannukset kaikki 
laitokset 
2 000 000 e 
 Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet  

Päätavoite: Valmistautua käyttämään Sentinel-satelliittien tuottamaa dataa järvien vedenlaadun kaukokartoitukseen. 
Osatavoitteet: 

• Tulkinta-algoritmien kehitys ja testaaminen erilaisille järville ja satelliitti-instrumenteilla: SYKE:ssä keskityttiin eri-
tyisesti Suomen olosuhteisiin (järvet ovat usein pieniä ja humuspitoisia ja tämä tuottaa haasteita kaukokartoitukselle) 

• Dataprosessointijärjestelmien kehitys ja testaaminen: Sentinel-satelliittien tuottama massiivinen data-
määrä vaatii uusia menetelmiä, jotta kuvat saadaan käsiteltyä. 

• Yhteistyö loppukäyttäjien kanssa tarpeiden määrittämiseksi ja tuotteiden kehittäminen esim. vesipuitedirektiivin 
raportoinnin tarpeisiin 

• Tulosten ja menetelmien esittäminen erilaissa tilaisuuksissa (konferenssit, käyttäjätilaisuudet) ja erilaisia kanavia pit-
kin (Webpage, infoletters, Twitter, …) 

• Koulutusmateriaalin tekeminen opiskelijoita ja kaukokartoitusalan ammattilaisia varten 

Hankkeen keskeiset tulokset (myös www-sivustoille) 
SYKE:n ja Suomen kannalta tärkeimmät: 

• Suomen järville sopiva inversiomenetelmä, jolla satelliitin (esim. Sentinel 2 MSI ja Sentinel 3 OLCI) mit-
taama reflektanssi voidaan muuttaa vedenlaatutiedoksi (tarpeeksi hyvä ilmakehäkorjausmenetelmä vielä 
puuttuu) 

• Testituloksia erilaisista dataprosessoreista 
• VPD tuotekatalogi, joka sisältää erilaisia kaukokartoituskuvista jatkojalostettuja tuotteita, kuten histogrammeja ja 

aikasarjoja sekä teemakarttoja 
Verkostoituminen alan yritysten ja tutkimuslaitosten kanssa (johtanut jo uusiin projektihakemuksiin) 
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet (myös www-sivustoille) 
Sentinel-satelliitteja alettiin laukaista vasta aivan projektin loppuvaiheessa (Sentinel 2 kesäkuussa 2015 ja Sentinel 3 helmi-
kuussa 2016), joten niiden tuottamaa dataa ei päästy hyödyntämään projektin aikana. Sentinelien sijasta käytettiin simuloitua 
dataa sekä Envisat MERIS ja Landsat 8 kuvia. Kesästä 2016 eteenpäin Sentinel 2 ja 3 satelliittien kuvia tullaan saamaan opera-
tiivisesti ja GLaSS:ssa kehitettyjä menetelmiä tullaan testaamaan ja edelleen kehittämään ympäristön seurannan tarpeita varten 
(esim. Monitor2020) mm. FRESHABIT hankkeessa ja YM:n rahoituksen turvin (rahoituspäätöstä odotellaan). 
Hankkeen ympäristökuormituksen arvioinnin toteutuminen (suhteessa tehtyyn arviointiin) 
Projektin ympäristökuormitus oli suunnitelman mukainen. Projekti sisälsi lähinnä toimistotyötä. Projektimatkoja oli suunnitel-
man mukainen määrä. 
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit (myös www-sivustoille) 
 
– Deliverable 4.2 Validation report for nearby lakes 
Sisältää Landsat 8 kuvista tulkittujen vedenlaatutuotteiden vertailua maastomittauksiin. Tulokset osoittavat, että saksalai-
sen EOMAP-yrityksen MIP prosessointijärjestelmä kykenee tuottamaan hyviä tuloksia myös humusjärvillä. Tarvitaan 
kuitenkin vielä laajempia testejä tulosten vahvistamiseksi. 
– Deliverable 5.5 Boreal lakes case study results 
Sisältää taustatietoa humusjärvistä ja niiden kaukokartoituksesta. Suomen osalta keskityttiin uuden inversiomenetelmän 
kehittämiseen ja testaamiseen, sekä kehitettiin menetelmä, jolla instrumentin kohinaominaisuuksien vaikutusta klorofyllin 
mittaustarkkuuteen voidaan arvioida. Inversiomenetelmän tuloksia tullaan esittämään ESA Living Planet Symposiumissa 
keväällä 2016. 
– Deliverable 5.7 Water Framework Directive reporting case studies 

Sisältää tietoa direktiivistä ja sen tietovaatimuksista, sekä esimerkkejä kaukokartoitustuotteista, joita voidaan käyttää tukemaan 
direktiivin luokittelutyötä. 

Paikka ja aika 
Helsinki 5.5.2016 

 
 

Laatijat 
Sampsa Koponen 
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Hankkeen nimi 
ESS META: Horizontal and vertical integration; implementing 
technical and statistical standards in the European Statistical Sys-
tems. Focusing on the acticity 2.2 ESS metadata standards 

Diaarinumero 
 
SYKE-2015-T-34 

Hankkeen vastuullinen toimintayksikkö SYKEssä 
Tietokeskus 

Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
tietopalvelupäällikkö Elisa Paavilainen 

Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
Hanke toteuttiin SYKEssä eikä siinä ollut muita osapuo-
lia. 

Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
Eurostat 70 %, SYKE 30 % 

Hankkeen kesto 
(toteutusvuodet) 
1.11.2015 - 31.10.2016 

Hankkeen kustannukset 
SYKEssä yhteensä 
71 099,44 e 

Työpanos SYKEssä 
yhteensä (htv) 
192 htpv 

Hankkeen kustannukset kaikki 
laitokset 
 

Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Projektin tavoitteena oli tehdä mahdolliseksi, että SYKE voisi tilastotietojen luovutuksessa käyttää ESS (European Standard 
System) -standardin metadataa. Tarkoituksena oli, että projektin työn lopputulokset sujuvoittavat ja yhtenäistävät tilastotieto-
jen toimittamista eri tarkoituksiin. Tavoitetilana oli lisäksi sujuva ja yhtenäinen tietojen luovutus ja tietojen vertailtavuus.  
Projekti sisälsi seuraavat työpaketit: 
WP1: Taustaselvitykset, kuten tutustuminen COM 2009/4040 ja Joint ESS Strategy paper (5/2010) -linjauksiin. 
WP2: Käytännön testaus vesitilastoilla. Eurostat ja OECD keräävät joka toinen vuosi vesitilastoa EU-mailta. Kysyttäviä tie-
tokohtia on useita satoja ja vain n. 40 % kysymyksistä on SYKEssä pystytty selvittämään. 

Hankkeen keskeiset tulokset (myös www-sivustoille) 
– Mahdollisuus hyödyntää SYKEn Metatietopalvelua tallentamalla sinne raportoinneissa syntyneet perustiedot (Mikä in-
stanssi lähetti tietopyynnön, kyselyn nimi, käytettyjen tietojärjestelmien nimet, vastaajan nimi ja yhteystiedot, linkki vastat-
tuun aineistoon) 
– Projektissa vertailtiin EURO-SDMX-metatietostandardin ja SYKEn metatietopalvelun rakennetta keskenään. Yhtenäi-
syyttä ei löytynyt kovin paljon, koska ne perustuvat erilaisiin metatietostandardeihin. Vertailu löytyy loppuraportin liit-
teestä. 
– Lisäksi projektissa tehtiin vertailu, jossa EURO-SDMX-standardin rakenteeseen tallennettiin vesistömallijärjestelmän 
tiedot. Rakenne pystyttiin täyttämään vain osittain, sillä kaikkiin kohtiin ei löytynyt tietoja tai niitä ei ole saatavilla, esim. 
classification system, user satisfaction, overall accuracy, sampling error. Vertailu löytyy loppuraportin liitteestä. 
– Projekti ehdotti SYKEn Metatietopalvelun, Eurostatin Metadata Storen sekä Tilastokeskuksessa kehitettävän 
laaturaportointipalvelun sisältämien metatietojen yhdistämistä. Tilastokeskuksen laaturaportointiprojekti on vielä 
kesken. 
– Projekti ehdotti Eurostatille raportoijien yhteistä verkostoa, joka voisi olla esim. wiki-pohjainen. Siellä voisi kysellä 
mieltä askarruttavista asioista ja benckmarkata. Tämä lisäisi raportointityötä tekevien motivointia ja yleensäkin tietoa 
siitä, mitä asioita raportoinnissa on meneillään. 
– Eurostatin sivuilla olevia taustatietoja tulisi selkeyttää ja yhtenäistää. Tällä hetkellä samaa tietoa on eri sivuistoilla eri 
päivityspäivämäärillä eivätkä kaikki linkit toimi. Myös Eurostatin metatietosivustolla mainittuja metatietoja tulisi yhte-
näistää. Sivulta löytyy esim. 163 erilaista luokitusta.  
– Projektin muita havaintoja: Kyselyihin tarvittava tieto löytyy suurelta osin SYKEn järjestelmistä. Toisaalta ongelmana 
on, että tiedot sijaitsevat useissa eri paikoissa hajallaan ja saattavat vaatia asiantuntijatarkistusta, koostamista, manuaali-
työtä tai johtamista toiseen muotoon. Tietojärjestelmiä ei ole rakennettu raportoinnin näkökulmasta. Osa tiedoista ei 
löydy SYKEstä, vaan esim. Lukesta. Osa kysymyksistä sellaisia, etteivät ne liity Suomeen ja niihin on jätetty vastaa-
matta. 
– Suomen ympäristökeskus on ollut vuodesta 2015 alkaen EU:n virallinen tilastoviranomainen "other national authori-
ty" - statuksella. Tämän vuoksi vastaajat näkivät, että jatkossakin on tärkeää varmistaa, että laitoksella on henkilöstö-
resurssit kansainväliseen raportointiin. 
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet (myös www-sivustoille) 
Projektisuunnitelman mukaisesti hankkeen havainnoista ja tuloksista tullaan kertomaan sykeläisille ja erityisesti heille, jotka 
osallistuvat raportointityöhön. Kokonaiskuva selkeytyy sen jälkeen, kun vesikeskuksen ja Tilastokeskuksen laaturaportointi-
projektit valmistuvat. Palaute Eurostatille on jo lähetetty loppuraportin myötä. Projektia on esitelty Tilastokeskuksen SVT-
neuvottelukunnan kokouksessa 1.2.2017. 
Hankkeen ympäristökuormituksen arvioinnin toteutuminen (suhteessa tehtyyn arviointiin) 
Ympäristökuormitusarviointia ei tehty, koska projektissa tehtiin tietojärjestelmätyötä toimisto-olosuhteissa, eikä siitä näin ollen 
aiheutunut ympäristöä kuormittavia tekijöitä. 
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit (myös www-sivustoille) 
Loppuraportti ”Final report of the Eurostat project N 11152.2015.001-2015.247” (2016) 

Paikka ja aika 
Helsinki 15.2.2017 

Laatijat 
Elisa Paavilainen 

 

  



120   Suomen ympäristökeskuksen raportteja 7/2017 

Hankkeen nimi 
ReFFECT konsortio: Assessing restoration effectiveness in sedi-
ment-stressed forest streams: Biodiversity meets hydrology. Se-
dimentoituneiden purojen kunnostus: biodiversiteettia ja hydrolo-
giaa yhdistävä lähestymistapa. 

Diaarinumero 
SYKE-2012-V-33 

Hankkeen vastuullinen toimintayksikkö SYKEssä 
Vesikeskus /Pintavesien tila (VPT) 

Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Erikoistutkija Jukka Aroviita 

Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
Oulun yliopisto, Metsähallitus 

Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
Suomen Akatemia 70 %, SYKE 30 % 

Hankkeen kesto 
(toteutusvuodet) 
2012–2016 

Hankkeen kustannukset 
SYKEssä yhteensä 
414 149,80 e 

Työpanos SYKEssä 
yhteensä (htv) 
4 

Hankkeen kustannukset kaikki 
laitokset 
Ei tiedossa 

Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
 
Ekologia, hydrologia ja geomorfologia ovat perinteisesti muodostaneet erilliset tutkimustraditiot, joiden välinen vuorovaikutus 
on vähäistä. Tämän hankkeen pääpaino on ekologian ja hydrologian välisessä vuorovaikutuksessa, jolloin ekologisten proses-
sien selitystä haetaan hydrologisten ilmiöiden kautta. Hankkeessa tehdään myös sosioekonomisia tutkimuksia samoissa joki-
kohteissa, joissa tehdään ekologis-hydrologista tutkimusta, jolloin voidaan arvioida, ovatko ekologisesti onnistuneet kunnos-
tukset myös sosioekonomisia menestystarinoita. Hankkeen alkuvaiheessa selvitetään sedimentaation merkitystä stressitekijänä 
metsäpuroissa. Lisäksi testataan sedimentaation rasittamien purojen kunnostuksen onnistumista asetelmalla, jossa on useita 
kunnostus- ja kontrollikohteita. Hanketta tehdään tiiviissä vuorovaikutuksessa yleiseurooppalaisen EU-rahoitteisen REFORM-
hankkeen (2011–2015) kanssa, jonka erityisenä päämääränä on selvittää, mitkä eri mittakaavoilla toimivat tekijät rajoittavat 
kunnostusten onnistumista. 

Hankkeen keskeiset tulokset (myös www-sivustoille) 
Pienet latvapurot on luokiteltu suuressa osassa maatamme uhanalaiseksi elinympäristöksi. Purojen luonnontilaa on heikentänyt 
ennen kaikkea metsäojitusten aiheuttama sedimentaatio, mikä tarkoittaa puron pohjan hiekoittumista ja liejuuntumista. Metsä-
talouden muokkaamien rantametsien läpi virtaavien purojen biodiversiteetti on alentunut ja ekosysteemitoiminnot ovat heiken-
tyneet, pääasiassa juuri sedimentaation seurauksena. Myös lohikalojen lisääntymismenestys on vaarantunut, koska hienojakoi-
nen sedimentti heikentää pohjan sisäisiä virtauksia ja siten vaikeuttaa mätimunien kehitystä. 
 
Hiekoittuneiden purojen kunnostus on osoittautunut haasteelliseksi. Valuma-alueen kunnostustoimilla voidaan vähentää uo-
maan päätyvän hienojakoisen aineksen määrää, mutta uomassa jo ennestään olevan sedimentin poistaminen ei ole kovin teho-
kasta. Kunnostusrakenteilla on kuitenkin onnistuttu lisäämään pohjan rakenteellista monimuotoisuutta, millä voi olla positiivi-
sia vaikutuksia vesieliöstöön lyhyelläkin (4–7 vuotta) aikavälillä. Kunnostamisen vaikutukset ulottuvat myös purouoman 
ulkopuolelle: rannan putkilokasvien koostumus muuttuu luonnontilaisen kaltaiseksi, kun puron tulvarytmiikka palautuu kohti 
luonnontilaa. 
 
Selvitimme hankkeessa myös purojen kunnostamisen yhteiskunnallista arvostusta käyttäen esimerkkinä Koillismaan asukkai-
den ja kesämökin omistajien mielipidettä alueen metsäpurojen tilasta. Kyselytutkimukseen vastanneista henkilöistä suuri osa 
oli metsänomistajia. Enemmistö vastaajista oli valmis rahoittamaan metsäpurojen kunnostusohjelmaa ja vajaa viidennes ilmai-
si myös halukkuutensa osallistua purojen kunnostustalkoisiin. 

Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet (myös www-sivustoille) 
Metsäpurot ja niiden tilan parantaminen koetaan tärkeäksi ja niiden eteen ollaan valmiita toimimaan. Hiekoittuneiden purojen 
kunnostaminen on kallista ja työlästä. Kaikkein tehokkain puroluonnon suojelun keino olisikin estää hiekan ja muun kiinto-
aineksen huuhtoutuminen valuma-alueen ojista alapuolisiin vesiin. Kunnostuksissa erityisen tärkeää on, että käytetään pelkän 
kiviaineksen lisäksi myös luonnonpuuta, jonka määrä metsätalouden alaisissa puroissa on voimakkaasti vähentynyt. Kunnos-
tuksissa tulee huomioitava puroluonnon ja sitä ympäröivän metsäluonnon välinen voimakas riippuvuus: muutos yhdessä muut-
taa väistämättä myös toista. Tämän periaatteen pitäisikin olla kaiken pienvesien ja rantametsien hoidon, suojelun ja kunnos-
tuksen perustana. On myös muistettava että yksi kunnostustapa ei sovellu joka tilanteeseen, vaan puron luontaiset 
ominaisuudet kuten geomorfologia on otettava huomioon. Kunnostusten vaikutuksia tulisi seurata aina niin, että käytetään 
vastaavaa luonnontilaista aluetta vertailukohteena ja aloitetaan seuranta jo ennen kunnostustoimia. 
 
ReFFECT-hanke perustuu Oulun yliopiston kahden tiedekunnan ja Suomen ympäristökeskuksen tutkimusryhmien väliseen 
yhteistyöhön. Lisäksi hankkeessa on laajaa kansainvälistä yhteistyötä useiden EU maiden sekä kanadalaisten tutkijoiden kans-
sa. Hanke on tuottanut n. 20 kansainvälistä vertaisarvioitua julkaisua (2012–2016) sekä yleistajuisia artikkeleita. Hankkeesta 
on tekeillä kolme väitöskirjaa Oulun yliopistossa. 
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Hankkeen ympäristökuormituksen arvioinnin toteutuminen (suhteessa tehtyyn arviointiin) 
Toteutui laaditun arvioinnin mukaisesti. 
. 
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit (myös www-sivustoille) 
 
Aroviita, J., Karjalainen, S.M., Turunen, J., Muotka, T. & Rääpysjärvi, J. 2016. Metsätalouden ekologiset vesistövaikutukset ja 
purojen tilan arvioinnin kehitystarpeet. Vesitalous 1/2016: 16–20.  
http://www.vesitalous.fi/vesitalous-lehdet/metsatalouden-vesiensuojelu/ 
 
Jyväsjärvi, J., Suurkuukka, H., Virtanen, R., Aroviita, J. & Muotka, T. 2014. Does the taxonomic completeness of headwater 
stream assemblages reflect the conservation status of the riparian forest? Forest Ecology and Management 334: 293–300. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.foreco.2014.09.019 
 
Lehtoranta, V. Sarvilinna, A., Väisänen, S., Aroviita, J., & Muotka, T. 2017. Public values and preference certainty for stream 
restoration in forested watersheds in Finland? Water resources and economics 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212428417300154 
 
Louhi, P., Richardson, J.S. & Muotka, T. 2016. Sediment addition reduces the importance of predation on ecosystem functions 
in experimental stream channels. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 73: 1–9.  
http://dx.doi.org/10.1139/cjfas-2015-0530 
 
Louhi, P., Vehanen, T., Mäki-Petäys, A., Huusko, A. & Muotka, T. 2016. Long-term monitoring reveals the success of salm-
onid habitat restoration. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 73: 1733–1741. http://dx.doi.org/10.1139/cjfas-
2015-0546 
 
Marttila H et al. Restoration with wooden debris increase transient storage in boreal headwater streams. Submitted manuscript. 
Mustonen K, Mykrä H, Marttila H, Haghighi AT, Kløve B, Aroviita J, Veijalainen N, Sippel K, Muotka T. 2016. Defining the 
natural flow regimes of boreal rivers: relationship with benthic macroinvertebrate communities. Freshwater Biology 35: 559–
572. 
http://www.journals.uchicago.edu/doi/abs/10.1086/685104 
 
Mustonen K., Mykrä H., Louhi, P., Markkola, A., Tolkkinen, M., Huusko, A., Alioravainen, N., Lehtinen, S. & Muotka T. 
2016. Sediments and flow have mainly independent effects on multitrophic stream communities and ecosystem functions. 
Ecological Applications (in press).  
http://dx.doi.org/10.1890/15-1841.1 
 
Poppe, M., Kail, J., Aroviita, J., Stelmaszczyk, M., Giełczewski, M. & Muhar, S. 2015. Assessing restoration effects on hy-
dromorphology in European mid-sized rivers by key hydromorphological parameters. Hydrobiologia 769: 21–40. 
http://dx.doi.org/10.1007/s10750-015-2468-x 
 
Rääpysjärvi, J., Karjalainen, S.M., Karttunen, K., Kuoppala, M. & Aroviita, J. 2016. Metsätalouden vaikutukset purojen ja 
jokien biologiseen tilaan – MEBI -hankkeen tulokset (The effects of forestry on the biological status of streams and rivers – 
results from MEBI-pilot study). Suomen ympäristökeskuksen raportteja (Reports of the Finnish Environment Institute) 
20/2016: 1-39.  
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/161512 
 
Rääpysjärvi, J., Hämäläinen, H. & Aroviita, J. 2016. Macrophytes in boreal streams: Characterizing and predicting native 
occurrence and abundance to assess human impact. Ecological Indicators 64: 309–318. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.ecolind.2016.01.014 
 
Turunen, J., Muotka, T., Vuori, K-M., Karjalainen, S.M., Rääpysjärvi, J., Sutela, T. & Aroviita, J. 2016. Disentangling the 
responses of boreal stream assemblages to low stressor levels of diffuse pollution and altered channel morphology. Science of 
the Total Environment 544: 954–962.  
http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2015.12.031 
 
Turunen, J. et al. Differential responses by stream and riparian biodiversity to restoration of forestry-impacted streams. Sub-
mitted manuscript. 
 
Vermaat, J.E., Wagtendonk, A.J., Brouwer, R., Sheremet, O., Ansink, E., Brockhoff, T., Plug, M., Hellsten, S., Aroviita, J., 
Tylec, L., Giełczewski, M., Kohut, L., Brabec, K., Haverkamp, J., Poppe, M., Böck, K., Coerssen, M., Segersten, J. & Hering, 
D. 2015. Assessing the societal benefits of river restoration using the ecosystem services approach. Hydrobiologia 769: 121–
135.  
http://dx.doi.org/10.1007/s10750-015-2482-z 

Paikka ja aika 
27.1.2017 

 

Laatijat 
Jukka Aroviita 
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Hankkeen nimi 
Tulvatietojärjestelmän kehittäminen, vaihe 4 

Diaarinumero 
SYKE-2014-T-6 

Hankkeen vastuullinen toimintayksikkö SYKEssä 
Vesikeskus / Vesivarat ja ympäristöarvioinnit 

Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
yli-insinööri Mikko Huokuna, kehitysinsinööri Mikko Sane 

Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
Etelä-Pohjanmaan, Hämeen, Lapin, Pohjois-Pohjanmaan ja 
Varsinais-Suomen ELY-keskusten ympäristövastuualueet, 
Ilmatieteen laitos 

Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
Maa- ja metsätalousministeriö 100 % 

Hankkeen kesto 
(toteutusvuodet) 
1.6.2014–31.12.2016 

Hankkeen kustannukset 
SYKEssä yhteensä 
360 000 e 

Työpanos SYKEssä 
yhteensä (htv) 
3,5 

Hankkeen kustannukset kaikki 
laitokset 
420 000 e 

Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
 
Tulvatietojärjestelmästä on säädetty tulvariskilainsäädännössä: laki tulvariskien hallinnasta (620/2010, 26 §) ja asetus tulvaris-
kien hallinnasta (659/2010, 12 §). Se palvelee lainsäädännön toimeenpanoa, tulviin varautumista ja tulvatilanteessa toimimista 
ja sitä käyttäen tehdään myös tulvadirektiivin vaatima raportointi EU-komissiolle kuuden vuoden välein. Kehitystyötä ohjaa 
MMM:n asettama tulvariskien hallinnan koordinointiryhmä. 
 
Tulvatietojärjestelmä kehitetään projektissa tulvariskilainsäädännön edellyttämälle tasolle. Tulvariskien hallintasuunnitelmat 
raportoidaan EU-komissiolle 22.3.2016 mennessä. Luodaan ratkaisu vakuutuksista korvattavien tulvavahinkojen tallentami-
seen ja esittämiseen internetissä. Suositukset alimmista rakentamiskorkeuksista julkaistaan internet- karttapalvelussa. Tietojen 
avaamista ja yhteiskäyttöä jatketaan myös muuten huomioiden INSPIRE:n vaatimukset käyttäen avoindata-palvelua, mm. 
avoimia rajapintaratkaisuja sekä ympäristötiedon raportit -internet-käyttöliittymää, jota kautta voidaan esittää mm. erilaisia 
tunnuslukuja. 
 
Vanhemmilla työkaluilla kehitetyt tulvatietojärjestelmän osat siirretään uuteen sovellusympäristöön, jolloin järjestelmän käy-
tettävyys paranee ja tiedon tuottaminen tehostuu. Samalla saadaan toteutettua tulvatietojen vanhojen versioiden säilytystoimin-
to. Myös kansalaishavaintojen keräämiseen luodaan valmiudet. Tulvapenkereistä laaditaan viivamainen paikkatietoaineisto 
(painopisteenä valtion omistamat rakenteet) sekä hulevesi- ja meritulvien tallentamisesta toimintamalli. Uutena tulvatietona 
mahdollistetaan sademäärien tallentaminen. Tulvakarttapalvelua kehitetään ja integroidaan yhä vahvemmin vesistöennusteiden 
yhteyteen sekä toipumissuunnitelman mukaisia toimia viedään eteenpäin. Laaditaan tulvatietojärjestelmästä kansainvälinen 
konferenssiartikkeli. 
 
Projektin tavoitteena on tukea elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksia tulvatietojärjestelmän käytössä mm. koulutuksella ja 
käyttötuella sekä edistää niiden, oman hallinnon, sidosryhmien ja kansalaisten tiedonsaantia tulvista. Hankkeen tuotoksena 
ovat kehitetty tulvatietojärjestelmä ja uusi versio tietojärjestelmän käyttöoppaasta. 

Hankkeen keskeiset tulokset (myös www-sivustoille) 
tulvariskin hallintasuunnitelmat 

• raportoitu EU:lle onnistuneesti ja järjestelmää käytetty myös seurannassa 
• järjestettiin käyttökoulutus 

alimmat rakentamiskorkeudet karttapalvelussa 
• julkaistu ArcGIS REST -rajapintana sekä karttapalveluna tähän mennessä ELYjen tietohuoltamat julkisiksi määritte-

lemät suositukset (KASELY) 
vanhan sovelluksen uusiminen 

• toistaiseksi testiympäristössä, siirretään tuotantoon vaiheittain vuodesta 2017 alkaen sitä mukaan kun tiedot saadaan 
siirrettyä uuteen tietokantaan 

• kansalaishavainnot saadaan jatkossa Envibase-hankkeessa kehitettävästä kansalaishavaintotietokannasta rajapintojen 
kautta 

vakuutusyhtiöiden korvaamien tulvavahinkojen tallentaminen 
• toteutettu ympäristötietojen raporttina sekä päivitetty kaksi kertaa (www.ymparisto.fi/tulvavahingot) 

meritulvien ja hulevesitulvien tallentamisen toimintamalli 
• määritelty sademäärät–tulvatietolaji yhdessä IL:n kanssa. Laajennettu toimintamalli kaikkiin tulvatyyppeihin ja tul-

vatietoihin, laadittu taulukko nykyisistä ja vielä sovittavista tallennuskäytännöistä. Käsitellään IL:n ja hulevesi-
pilottikuntien kanssa vuonna 2017 

tulvakarttojen ja muun tulvatiedon yhteiskäytön kehittäminen 
• päivitetty tulvakarttapalvelua, esim. huomioita-karttataso ja tulvariskikohteet tunnistamatta -tieto, perustettu vara-

palvelu, käytössäolotilanteen tarkastaminen / monitorointi, kuormitustesti, kieliversiot, PDF-kartat, suojattu viran-
omaisrajapinta sekä hankittu käyttöoikeus tulvakeskukselle ja testattu pelastustoimen tilannekuvajärjestelmä JOT-
KEtta 

• julkaistu tulvakartat ennustekuvien yhteydessä uudessa internet-palvelussa, esitetty vahinkoarviot vesistömallin 
käyttöliittymässä, laadittu suunnitelma euromääräisten vahinkojen liittämisestä palveluun 

paikkatieto 
• tulvapaikkatietoaineistojen ja -rajapintojen ylläpidon lisäksi tehtiin mm. muutoksia tietomalleihin, valtakunnalliset 

tulva-paikkatietoaineistot siirrettiin ladattavaksi avointieto-palveluun sekä osallistuttiin INSPIRE-työhön 
• tulvapenkereet ja padot -aineisto määriteltiin ja kerääminen aloitettiin 

 
ulkopuolisten käyttäjien hallinnointia kehitetty, järjestelmällä nyt useita ulkopuolisia käyttäjiä 
 
markkinointimateriaalin työstämisessä avustettu EPOELYä, esim. opasvideo 
 
artikkeli kirjoitettu ja esitetty HydroInformatics 2014 konferenssissa 

http://www.ymparisto.fi/tulvavahingot
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Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet (myös www-sivustoille) 
Vanhan sovelluksen siirtäminen uuteen ympäristöön jatkuu edelleen. Julkisiksi määritellyt alimman rakentamiskorkeudet voidaan 
nyt vielä esim. Järviwikiin. Yhteistyötä hulevesi- ja meritulvien osalta jatketaan tiivistiin IL:n kanssa myös tulvakeskuksen toimin-
taan liittyen. 
 
ELY(y):t tallentavat järjestelmään EU-komissiolle raportoivat tiedot sekä käyttävät järjestelmää ns. tulvapäiväkirjana. Tulvatiedot 
saadaan näin valtakunnalliseen ja yhtenäiseen muotoon samalla varmistaen tiedon ja osaamisen siirtyminen tuleville käyttäjäpolville. 
Järjestelmä tehostaa tulvariskien hallintaa sekä tiivistää viranomaisten ja muiden toimijoiden yhteistyötä tehokkaamman tulvatiedon 
välittämisen kautta. 
 
Tulvatietojärjestelmän avulla voidaan MMM:n vesitalousstrategian 1. päämäärän mukaisesti varautua muuttuviin ilmasto- ja ve-
sioloihin. Sitä voidaan käyttää apuna hallittaessa terveydelle ja turvallisuudella aiheutuvia tulvariskejä. Tulvatietojärjestelmän tarjo-
amien alimpien rakentamiskorkeuksien ja tulvakarttojen avulla estetään uusien tulvariskikohteiden syntyminen. Tulvatietojärjestelmä 
tarjoaa 3. päämäärän mukaisesti tietoa tulvariskeistä niin viranomaisille, toiminnanharjoittajille kuin väestölle. Tulvatietojärjestelmä 
kytkeytyy myös vahvasti SYKEn strategisiin teemoihin. Se laajentaa ja syventää asiakkuuksia avoimen tulvatiedon levittämisen 
kautta. Tietovarantojen hyödynnettävyys, laatu ja käytettävyys myös kehittyvät projektin myötä. 

Hankkeen ympäristökuormituksen arvioinnin toteutuminen (suhteessa tehtyyn arviointiin) 
Ei arvioitu. 

Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit (myös www-sivustoille) 
Mikko Sane, Atte Virtanen, Riikka Repo. In: Proc. of 11th International Conference on Hydroinformatics 
(HIC 2014), New York, USA. 17th - 21th August 2014. Conference paper and presentation. 8 p. 2014 
Extending the Finnish flood information system to include flood risk mapping 
 
Tulvatietojärjestelmän käyttöopas on integroitu tulvariskien hallintasuunnitelmien osalta osaksi järjestelmää. 
Paikka ja aika 
Helsinki 27.1.2017 

Laatijat 
Mikko Huokuna ja Mikko Sane 
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Hankkeen nimi 
VEMALAn lähtötietojen ja laskentatulosten tarkkuuden kehittäminen 
(VELAK) 

Diaarinumero 
SYKE-2015-T-41 

Hankkeen vastuullinen toimintayksikkö SYKEssä 
Vesikeskus /VMA 

Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Markus Huttunen 

Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
 

Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
YM 53 %, SYKE 47 % 

Hankkeen kesto 
(toteutusvuodet) 
2015–2016 

Hankkeen kustannukset 
SYKEssä yhteensä 
85 000 e 

Työpanos SYKEssä 
yhteensä (htv) 
0,67 

Hankkeen kustannukset kaikki 
laitokset 
85 000 e 

Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
 
VELAK hankkeessa tavoite oli tarkentaa Vesistömallijärjestelmän vedenlaatuosion, VEMALAn lähtötietoja. Jotta VEMALAn 
tiedot olisivat käyttökelpoisia vesienhoitotyössä, VEMALAN laskentaa täytyy kehittää jatkuvasti niin, että laskenta perustuu 
uusimpiin ja tarkimpiin alueista ja kuormituslähteistä oleviin lähtötietoihin. Jos uusimpia lähtötietoja ei pystytä ottamaan käyt-
töön, niin seurauksena on, että joko toimenpidesuunnitelmat perustuvat epätarkkoihin lähtötietoihin tai kohde kerrallaan jou-
dutaan arvioimaan ja korjaamaan epätarkkojen lähtötietojen vaikutusta. 

Hankkeen keskeiset tulokset (myös www-sivustoille) 
 
Peltojen ravinnekuormituksen laskentaa tarkennettiin ottamalla käyttöön ajan tasalla olevat tiedot peltolohkoista, lohkojen 
viljelykasveista ja alueellisista satotiedoista. Lisäksi mallinnuksen lähtötietoina olevia peltolohkojen ominaispiirteitä tarken-
nettiin laskemalla lohkojen kaltevuusjakauma uusimmasta laserkeilatusta korkeusmallista kaikille alueille, jotka se kattaa ja 
ottamalla käyttöön myös viljavuusanalyysit, joiden paikannustiedot ovat puutteelliset. Lisäksi pistekuormittajien ja haja-
asutuksen kuormituksen lähtötietoja tarkennettiin keräämällä kuormittajakohtaiset tiedot. 
 
Hankkeessa otettiin käyttöön seuraavat VEMALA laskentaa tarkentavat lähtötiedot: 
– Peltolohkotietojen päivittäminen Tikestä: Nyt mallinnukseen otettiin käyttöön vuoden 2014 lohkoaineisto. Tämä aineisto 
sisältää lohkojen rajat, peruslohkojen tunnukset ja tilatunnuksen. Tuotettaessa lohkokohtaisia tuloksia toimenpiteiden (mm. 
suojakaistan tai talviaikaisen kasvipeitteen) vaikutuksesta on tärkeää että lohkotiedot ovat ajan tasalla. 
– Vuosittaisten kasvitietojen käyttöönotto: Mallintamisessa otettiin käyttöön vuosittaiset lohkokohtaiset tiedot kasvilajista 
jaksolle 2007–2015. Näin kuormituslaskennassa saadaan huomioitua mm. viljalajien viljelyalan vaihtelu vuosittain. Jatkossa 
vuosittaiset kasvilajitiedot pystytään siirtämään mallin käyttöön suoraan paikkatietomuodossa heti kun tieto on tullut saatavil-
le. 
– Vuosittaisten satotietojen käyttöönotto: sadon mukana poistuvat ravinteiden määrät ovat tarkennettu alueittain ja lohkojen 
ravinnetase on tarkennettu. 
– Peltojen kaltevuudet laserkeilaukseen perustuvasta korkeusmallista: tarkemmat lohkokohtaiset kaltevuustiedot tarkentavat 
kuormitusarvioita ja erityisesti arviota toimenpiteiden lohkokohtaisesta vaikuttavuudesta. VELAK projektissa peltolohkojen 
kaltevuusjakauma laskettiin sekä 10 m korkeusmallista, että myös 2 m korkeusmallista, jos se kattoi lohkon alueen. Koko 
Suomen alueella 2 m korkeusmalli kattaa 83 % peltoalasta. 
– Epävarmojen P-luku- ja maalajitietojen käytön tarkentaminen: oikeita lohkokohtaisia tietoja on saatavilla vain osalle loh-
koista. Lisäksi on saatavilla viljavuusanalyysejä, joissa on vain kuntatieto tai postinumero ja maaperätietoja eri lähteistä. Näi-
den perusteella on muodostettu sekä lohkokohtaisesti että alueellisesti mahdollisimman oikeat peltojen lähtötiedot kuormitus-
laskentaan. Tämä tarkentaa sekä lohkokohtaista että vesimuodostumakohtaista kuormitusarviota. 
– Pistekuormitus ja haja-asutus: Yksittäiset pistekuormittajat ja haja-asutuksen kiinteistöt sijoitetaan kuormituslaskennassa 
koordinaattien perusteella vesimuodostumien valuma-alueille. Nämä tiedot olivat 3. jakovaiheen vesistöalueiden tarkkuudella. 
Tämä tarkentaa erityisesti pienten vesimuodostumien osalta haja-asutuksen osuutta vesimuodostuman kuormituksesta. Piste-
kuormittajista otetaan kuormituslaskentaan myös kuormittajan tyyppi. Tyypin mukaan seurataan kuormitus mereen saakka: 
mereen tai vesimuodostumaan tulevasta kuormasta pystytään erittelemään mm. yhdyskuntien puhdistamoiden, teollisuuden ja 
turvetuotannon osuudet. 

Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet (myös www-sivustoille) 
Parannettu VEMALA-malli hyödyttää Vesipuitedirektiivin toimeenpanotyötä kaikissa Suomen vesistöissä ja myös meripuite-
direktiivin toimeenpanoa rannikkoalueilla. VEMALAn arvioita ravinnekuormituksesta ovat parannettu sekä yksittäisten vesi-
muodostumien, vesistöjen, että koko Suomen tasolla. VEMALA tuottaa arvion ravinnekuormituksesta nykytilassa osa-alueille, 
vesimuodostumille, vesistöille ja merialueille. Arvio sisältää kuormituksen jaettuna lähteisiin: luonnonhuuhtouma, maatalous, 
metsätalous, haja-asutus, pistekuorma ja laskeuma. VEMALA kuvaa kuormituksen vaihtelun säätilan mukaan ja erilaisina 
vesivuosina. Lisäksi VEMALA tuottaa skenaarioita valuma-alueella tehtävien toimenpiteiden vaikutuksesta kuormitukseen: 
peltoviljelyn, metsätalouden ja haja-asutuksen kuormitusvähennystoimenpiteiden vaikutus vesimuodostumaan, vesistön tai 
merialueeseen nyky- tai ilmastonmuutostilanteessa. VEMALAn tuottama kuormitustietoa ja skenaarioita käytetään vesien- ja 
merenhoidon suunnittelussa (ELYt, Syke, YM), lähtötietoina merialueiden malleissa (mm. Saaristomeri), lähtötietoina toi-
menpiteiden kustannus–hyöty-analyyseissä ja vesienhoitoyhdistyksissä ja muissa paikallisissa toimijoissa lähtötietoina vesi-
muodostuman nykytilan syiden ymmärtämiseen ja paikallisten toimenpiteiden suunnitteluun. 
Hankkeen ympäristökuormituksen arvioinnin toteutuminen (suhteessa tehtyyn arviointiin) 
Hankkeessa tehtävä työ oli tietokoneella tehtävää mallinnusta. YVA ei ole tehty. 

Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit (myös www-sivustoille) 
VELAK hankkeen raportti 19.12.2016. Markus Huttunen, SYKE 
Paikka ja aika 
24.1.2017 

Laatijat 
Markus Huttunen 
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Hankkeen nimi 
Kaivosten vesitaseiden ja veden laadun automatisoitu mittaus ja 
hallinta (Management of water balance and quality in mining areas 
(WaterSmart) 

Diaarinumero 
SYKE-2013-V-67 

Hankkeen vastuullinen toimintayksikkö SYKEssä 
Vesikeskus / VVA 

Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Erikoistutkija Kirsti Krogerus 

Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
GTK, VTT, Outotec Oyj, ÅFConsult, EHP-Tekniikka Oy, 
Yara Finland, Boliden Luikonlahti 

Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
Tekes 56 %, Outotec Oyj 10 %, EHP-Tekniikka 2 %,  
SYKE 32 % (toteutunut) 

Hankkeen kesto 
(toteutusvuodet) 
1.2.2014–31.5.2016 

Hankkeen kustannukset 
SYKEssä yhteensä 
166 907 

Työpanos SYKEssä 
yhteensä (htv) 
1,2 

Hankkeen kustannukset kaikki 
laitokset 
514 573 e 

Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Hankkeen tarkoitus oli parantaa kaivosalueilla tietoisuutta todellisista vesimääristä sekä vesitaseista niin, että tieto on jatkuvas-
ti ajantasaista sekä antaa mahdollisuuden ennakoida tulevaa. 
 
Tavoitteena oli hyödyntää vesimäärään ja vedenlaatuun liittyvien reaaliaikaisten mittausten tasoa niin, että nämä mittaukset 
palvelisivat nykyistä paremmin vesimäärien hallinnan tavoitetta. Toisena tavoitteena oli kehittää vesitaseen laskentaan käytet-
täviä malleja sekä selkiyttää mallien soveltuvuutta vesitaseen laskentaan. Kolmantena tavoitteena oli selvittää, kuinka seuran-
ta- ja mallinnusmenetelmät voidaan yhdistää prosessienohjausjärjestelmään. 

Hankkeen keskeiset tulokset (myös www-sivustoille) 
Projektille asetetut tavoitteet toteutuivat hyvin. 
 
Vesitaseiden hallintaan koottiin ohjeistus tutkimuslaitosten yhteistyönä ja se raportoitiin. 
 
Automaattisesti päivittyvän ja jatkuvatoimisia mittauksia hyödyntävän vesitasemallin kehitystyö onnistui suunnitelmien mu-
kaan. Käytössä on nyt toimiva vesitasemalli, jolla voidaan tuottaa tietoa kaivosalueiden altaiden säännöstelyyn ja ennusteita 
kaivosten toiminnan tueksi. Vesitaseiden ennakointi on mallin avulla mahdollista kaivosalueen suunnittelussa ja toiminnan 
mitoittamisessa sekä lupakäsittelyssä. Vesitasemallin operatiivinen versio valmistui Siilinjärven kaivokselle. Vesistömallia 
voidaan käyttää itsenäisesti tai liittää osaksi kaivosten prosessinhallintaan. 

Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet (myös www-sivustoille) 
Tuotteistamiseen paneuduttiin yhdessä hankkeeseen osallistuvien yritysten kanssa. SYKE voi myös myydä suoraan palvelua. 
Yara Suomi Oy esim. tilasi hankkeen päättymisen jälkeen vesitasemallin ylläpitopalvelun SYKEltä Siilinjärven kaivokselle. 
 
Vesitasemalli on hyvä työkalu kaivosten vesienhallintaan (esim. altaiden mitoitukseen), mikä odotettavasti lisää paineita vesi-
tasemallinnuksen käyttöön kaivosten suunnittelussa, lupakäsittelyssä ja toiminnan eri vaiheissa. Voidaan myös ajatella että 
kaivostoiminnan vaikutusten hyvä ennakointi ja entistä parempi riskien hallinta vähentää toimintaan liittyneiden onnettomuuk-
sien määrää ja ympäristövaikutuksia, millä voi olla vaikutuksia edelleen kaivostoiminnan yhteiskunnalliseen hyväksyttävyy-
teen. 

Hankkeen ympäristökuormituksen arvioinnin toteutuminen (suhteessa tehtyyn arviointiin) 
Arvioinnissa esitetty piti paikkansa. Ainoa arvioitu ympäristökuormitus liittyi matkustamiseen, mitä vähennettiin käyttämällä 
runsaasti etäyhteyksiä. Mittauslaitteet olivat liisattuja, kuten ympäristökuormitusarvioinnissa esitettiin. 

Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit (myös www-sivustoille) 
 
Krogerus K., Pasanen, A. (eds.), Kolhinen, V., Larkins, C., Vento, T., Hentinen, K., Pullinen, A., Luoma, S., Jakkila, J., Lers-
si, J., Vehviläinen, B., Kaipainen, T., Mroueh, U.-M., Majaniemi, J., Huttunen, M., Turunen, K., Korkealaakso, J., Korppoo 
M. 2016. WaterSmart - Management of water balance and quality in mining areas. Reports of Finnish Env. Inst. (SYKE) 39.  
ISBN 978-952-11-4648-0, ISSN 1796-1726 (online). 64 p. http://hdl.handle.net/10138/167759 
 
Punkkinen, H., Räsänen, L., Mroueh, U.-M., Korkealaakso, J., Luoma, S., Kaipainen, T., Backnäs, S., Turunen, K., Hentinen 
K., Pasanen, A., Kauppi, S., Vehviläinen, B., Krogerus, K. 2016. Guidelines for Mine Water Management.VTT Technology 
266 
ISBN 978-951-38-8443-7 (URL: http://www.vttresearch.com/impact/publications) 
VTT Technology 266. 57 p. + app. 11 p.ISSN-L 2242-1211, ISSN 2242-122X (Online), 
http://www.vtt.fi/inf/pdf/technology/2016/T266.pdf 

Paikka ja aika 
23.1.2016 

Laatijat 
Kirsti Krogerus 
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Hankkeen nimi 
TERLA konsortio: Maaekosysteemeistä huuhtoutuvan orgaanisen 
aineen vaikutus järvien ravintoverkkoihin ja ihmisten terveyteen – 
haasteet ympäristösääntelylle - Osa-hanke 1.1.2. Kasviplanktonai-
neiston analyysi 

Diaarinumero 
SYKE-2012-V-13 

Hankkeen vastuullinen toimintayksikkö SYKEssä 
Vesikeskus /Pintavesien tila (VPT) 

Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Ryhmäpäällikkö Marko Järvinen 

Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
Itä-Suomen yliopisto (Biologian laitos, Oikeustieteen 
laitos, Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen 
yksikkö), Jyväskylän yliopisto, LUKE (Metla) 

Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
Suomen Akatemia 80 %, SYKE 20 % 

Hankkeen kesto 
(toteutusvuodet) 
2012–2016 

Hankkeen kustannukset 
SYKEssä yhteensä 
71 287 e 

Työpanos SYKEssä 
yhteensä (htv) 
10 htkk 

Hankkeen kustannukset kaikki 
laitokset 
809 004 e 

Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Tutkimuskonsortion tavoitteena oli selvittää miten soilta ja turvemailta peräisin oleva orgaaninen humusaines vaikuttaa järvien ravin-
toverkkoihin ja ihmisten terveyteen sekä tuottaa tieteellistä tietoa ympäristösääntelyn kehittämiseksi. Monitieteinen tutkimus toteutet-
tiin pääosin samoilla kohdealueella Itä-Suomessa ulottuen valuma-alueiden huuhtoumista järvien ravintoverkkoihin ja runsaasti järvi-
kaloja ravinnossaan käyttäviin ihmisiin. Lisäksi analysoitiin eri puolella maata toteutettuja ympäristövaikutusten arviointeja 
turvetuotantohankkeiden osalta. SYKEn vetämässä osahankkeessa (kasviplanktonaineiston analyysi) selvitettiin miten humuspitoisuus 
(veden väri/liuennut orgaaninen hiili) ja rehevöittävät typpi- ja fosforiravinteet vaikuttavat järvien tärkeimpien perustuottajien, kasvi-
planktonin, lajisto- ja rasvahappokoostumukseen. Tutkimusaineisto koostui pääosin SYKEn keräämästä Suomen järvien kasviplank-
ton- ja vedenlaatuaineistosta yli sadasta järvestä sekä Jyväskylän yliopiston leväkasvatuksista saaduista tiedoista. 

Hankkeen keskeiset tulokset (myös www-sivustoille) 
Valuma-alueelta huuhtoutuva orgaaninen humusaines vaikuttaa merkittävästi järvien veden laatuun ja ravintoverkkoihin. LUKEn 
osahanke osoitti, että tärkein tutkimusalueen järvien veden laatua selittävä tekijä oli turvemaiden määrä valuma-alueella. 
 
Vuosittaiset metsänkäsittelypinta-alat, hakkuut ja kunnostusojitukset, sekä turvetuotantoalueiden ja peltojen pinta-ala sekä karjan 
määrä olivat pieniä verrattuna valuma-alueen kokoon, joten niiden merkitys ei korostunut vaikkakin näkyi tuloksissa. Itä-Suomen 
yliopiston tutkimuksissa humusjärvien ahvenissa havaittiin enemmän terveydelle haitallista elohopeaa kuin kirkasvetisten järvien 
ahvenissa. Tämä näkyi humusjärvien kaloja ravintona käyttävien henkilöiden veren kokonaiselohopeapitoisuudessa, joka oli yli 3 
kertaa korkeampi kuin kirkasvetisten järvien kaloja käyttävillä tutkittavilla. 
 
SYKEn, Jyväskylän yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston tutkijat osoittivat, että vesiä tummentava humus ja rehevöitymistä aiheuttava 
fosfori muuttavat järvien kasviplanktonyhteisön rakennetta vaikuttaen ravintoverkon kautta myös ihmisten ravintona käytettävien 
kalojen laatuun. Kasviplanktonlevät tuottavat koko ravintoverkolle omega-3 rasvahappoja, joista tärkeimpiä ovat EPA ja DHA. Ihmi-
set saavat nämä terveydelle hyödylliset rasvahapot yleensä kaloista. Kaikki leväryhmät eivät kuitenkaan pysty tuottamaan EPA ja 
DHA rasvahappoja. Järvien rehevöityminen ja valuma-alueelta huuhtoutuva humus muuttavat leväyhteisöä rasvahappotuotannon 
kannalta epäedullisemmaksi. Tämän seurauksena havaittiin EPA ja DHA pitoisuuden vähenevän merkittävästi kookkaiden kalaravin-
toa syövien ahventen lihaskudoksessa. Myös kalojen D-vitamiinipitoisuudet olivat hiukan korkeampia kirkasvetisissä järvissä kuin 
humusjärvissä. Kaloista peräisin olevien rasvahappojen pitoisuus ihmisten veressä vaihteli, mutta erot selittyivät syötyjen kalalajien ja 
-määrien eroilla, eivät kalojen elinympäristön aiheuttamalla vaihtelulla. 

Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet (myös www-sivustoille) 
Rehevöityminen on edelleen ongelma monissa Suomen vesistöissä ja vesien tummumista on viime vuosikymmenten aikana 
havaittu koko pohjoisella pallonpuoliskolla. Tulosten mukaan ruskeavetisten tai rehevien järvien kookkaiden ahvenien DHA ja EPA 
pitoisuudet olivat 1,5–1,9 kertaa pienempiä kuin kirkasvetisissä järvissä. Järvien rehevöitymisellä ja tummumisella on siis merkittävä 
heikentävä vaikutus niistä pyydettyjen ahventen laatuun ihmisravintona. 

Hankkeen ympäristökuormituksen arvioinnin toteutuminen (suhteessa tehtyyn arviointiin) 
Toteutui laaditun arvioinnin mukaisesti. 

Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit (myös www-sivustoille) 
Taipale, S.J., Vuorio, K., Strandberg, U., Kahilainen, K.K., Järvinen, M., Hiltunen, M., Peltomaa, E. & Kankaala, P. 2016. 
Lake eutrophication and brownification downgrade availability and transfer of essential fatty acids for human consumption. 
Environment International, 96: 156-166. 
 
Taipale, S. J., Hiltunen, M., Vuorio, K., & Peltomaa, E. 2016. Suitability of Phytosterols Alongside Fatty Acids as Chemotax-
onomic Biomarkers for Phytoplankton. Frontiers in Plant Science. doi:10.3389/fpls.2016.00212. 
 
Jyväsjärvi, J., Järvinen, M. & Hämäläinen, H. 2014. Spatial community concordance of summer phytoplankton and profundal 
macroinvertebrates in boreal lakes. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 71(12): 1776-1783,  
doi 10.1139/cjfas-2014-0135. 

Paikka ja aika 
26.1.2017 

Laatijat 
Marko Järvinen 
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Hankkeen nimi 
Vedenlaaturekisterin laadunvarmennuksen digitalisointi (Outlier) 

Diaarinumero 
SYKE-2016-T-4 

Hankkeen vastuullinen toimintayksikkö SYKEssä 
JOT 

Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
johtaja Juhani Kettunen / erikoistutkija Jari Silander 

Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
Luke 

Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
YM 100% 

Hankkeen kesto 
(toteutusvuodet) 
2016 

Hankkeen kustannukset 
SYKEssä yhteensä 
40 000 e 

Työpanos SYKEssä 
yhteensä (htv) 
3 htkk 

Hankkeen kustannukset kaikki 
laitokset 
40 000 e 

Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
ELY-keskusten tekemä seuranta ulkoistettiin 1.1.2016, ja nyt seurantaa tekevät yritykset toimittavat tiedot suoraan SYKEn 
rekisteriin. 
 
Projektin tarkoituksena on automatisoida, nopeuttaa ja tehostaa ympäristötiedon laaduntarkkailua kehittämällä poikkeavista 
havainnoista hälyttävä ohjelmistosovellus ympäristöhallinnon vedenlaaturekisteriin. Hälyttimen avulla todelliset poikkeamat 
havaintopaikalle tyypillisistä tuloksista voidaan vahvistaa ja virheelliset havainnot voidaan poistaa tiedon rekisteriin syöttämi-
sen yhteydessä. 

Hankkeen keskeiset tulokset (myös www-sivustoille) 
 Hankkeessa kuvattiin nykytila, tavoitetila sekä toimeenpanon suunnittelu. 

1. Nykytila kuvattiin 13.05.2016 valmistuneen kokonaisarkkitehtuurin kuvaamisohjeen mukaisesti (toiminta-
arkkitehtuuri), lisäksi kuvattiin SYKEn merikeskuksen havaintotiedon laadunvarmistus sekä uuden prosessin toimin-
tamalli. 

2. Tavoitetila kartoitettiin kyselyn, kahden työpajan sekä haastattelujen avulla. Tärkeimmäksi tarpeeksi priorisoitiin hä-
lytyspalvelu, jolla tunnistetaan aineistosta poikkeamat ohjelmallisesti ja lähetetään tieto niistä suoraan loppukäyttä-
jälle alueella, näin tiedon tilaaja tai konsultti voi tehdä päätöksen tarvittavista toimenpiteistä. Lisäksi tärkeänä nähtiin 
laatunormien tarkistus, esiin nousi myös ELY-keskusten tilausten valvonta sekä seurannan suunnittelu. 

3. Toimeenpanon suunnittelua varten laadittiin ja testattiin R-ohjelma, jolla aikasarja-analyysin ja sekamallinnuksen 
avulla apuinformaatiota käyttäen voidaan tunnistaa tilastolliset poikkeamat. ICT-toteutusta varten tehtiin rahoitusesi-
tys YM:lle ohjelman integroimiseksi osaksi uutta SQL-2016 palvelinympäristöä. 

Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet (myös www-sivustoille) 
 
Rekisterissä olevan tiedon laatua voidaan nyt hallita automaattisesti ohjelmalla, soveltuu eri rekisterien tiedon laadun hallintaan. Oh-
jelma ennustaa edullisesti ja nopeasti tulevien suureiden jakaumat tiettynä ajankohtana hyödyntäen kattavasti rekisterin tiedot 
koko Suomen alueelta. 
Ohjelman avulla voidaan suunnitella tehokkaampi seuranta. 
Ohjelman avulla voidaan ilmoittaa lupaa valvovalle viranomaiselle poikkeuksellisista arvoista automaattisesti, mikä vähentää merkittä-
västi työaikaa sekä helpottaa poikkeuksellisten arvojen tunnistamista. 

Hankkeen ympäristökuormituksen arvioinnin toteutuminen (suhteessa tehtyyn arviointiin) 
on 

Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit (myös www-sivustoille) 
ICT-kehittämisesitys ohjelman tuotantoon siirtämiseksi 

Paikka ja aika 
25.1.2017 

Laatijat 
Jari Silander 
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Hankkeen nimi 
Rispekt 

Diaarinumero 
SYKE-2016-J-57 

Hankkeen vastuullinen toimintayksikkö SYKEssä 
Vesikeskus /VVY 

Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Erikoistutkija Jyri Mustajoki 

Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
 

Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
MMM 100 % 

Hankkeen kesto 
(toteutusvuodet) 
2016–2017 

Hankkeen kustannukset 
SYKEssä yhteensä 
32 000 e 

Työpanos SYKEssä 
yhteensä (htv) 
4 htkk 

Hankkeen kustannukset kaikki 
laitokset 
32 000 e 

Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Hankkeessa oli tarkoitus selvittää, miten vesistöjen erityispiirteet, säännöstelyn tavoitteet, säännöstelyä toteuttava organisaatio, 
muu toimintaympäristö sekä säännöstelijän henkilökohtaiset riskiasenteet vaikuttavat vesistöjen säännöstelyn toteuttamiseen. 
Lisäksi haluttiin tutkia, mitä tyypillisiä ajattelun vinoumia eli harhoja voi ilmetä säännöstelyn toteutuksessa. Riskiasenteiden ja 
vinoumien tunnistamisen myötä tavoitteena on pyrkiä vähentämään niistä aiheutuvia haitallisia vaikutuksia säännöstelyyn. 

Hankkeen keskeiset tulokset (myös www-sivustoille) 
 
Rispekt-hankkeessa tutkittiin, miten vesistöjen erityispiirteet, säännöstelyn tavoitteet sekä vesistösäännöstelijän 
henkilökohtaiset riskiasenteet ja mahdolliset ajattelun vinoumat vaikuttavat vesistöjen säännöstelyn toteuttamiseen. Näiden 
tunnistamisen myötä voidaan säännöstelykäytäntöjä kehittää vastaamaan paremmin etenkin mahdollisiin odottamattomiin 
tilanteisiin. Käytännössä tutkimus toteutettiin tekemällä kv-kirjallisuuskatsaus sekä haastattelemalla 19 vesistösäännöstelijää. 
Säännöstelijöiden näkemyksen mukaan riskineutraali säännöstely johtaa usein vesistön kokonaistilan kannalta parempaan 
lopputulokseen kuin orjallinen ääritilanteita karttava säännöstely, joka voi aiheuttaa esimerkiksi suuria virtaamavaihteluita 
alajuoksulla. Tosin, mitä vakavampia ovat päätösten mahdolliset seuraukset (esim. luparajojen rikkominen), sitä riskiä 
karttavampia ovat säännöstelijöiden päätökset. Haastatellut säännöstelijät tunnistivat toiminnassaan myös mahdollisia ajattelun 
vinoumia, etenkin taipumuksen painottaa liikaa vastikään koettuja vesitilanteita. Lisäksi riskin sille, että säännöstelyä 
hoidetaan liiaksi malleihin luottaen, uskottiin kasvavan, mitä enemmän säännöstelyjä keskitetään kauemmas itse kohteista. 
Tulokset on raportoitu "Hyvät käytännöt vesistösäännöstelyjä koskevassa päätöksenteossa" -raportissa (SYKE, 2017), jonka 
on tarkoitus toimia oppaana sekä nykyisille että tuleville vesistösäännöstelijöille. 
 
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet (myös www-sivustoille) 
 
Hankkeen tuloksista tehdyn raportin on tarkoitus toimia oppaana sekä nykyisille että tuleville vesistöjen säännöstelijöille. 
Hankkeen tuloksia esitellään säännöstelyverkoston kokouksessa maaliskuussa 2017, ja tuloksista on tarkoitus laatia myös 
suomenkielinen ammattiartikkeli (esim. Vesitalous) sekä kv-tutkimusartikkeli.  
 
Tuloksia hyödynnetään myös vuonna 2017 toteutettavassa jatkohankkeessa, jossa tavoitteena on systemaattisesti kehittää 
säännöstelypäätöksiä tapaustutkimusten avulla yhteistyössä ELY-keskusten säännöstelijöiden kanssa. Tutkimuskohteet vali-
taan keväällä 2017. 

Hankkeen ympäristökuormituksen arvioinnin toteutuminen (suhteessa tehtyyn arviointiin) 
Ympäristökuormitusta on vähennetty hoitamalla kaikki hankkeen sisäiset kokoukset ja osa haastatteluista 
etäyhteydellä. 

Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit (myös www-sivustoille) 
Rytkönen, A-M., Mustajoki, J. & Marttunen, M. 2017. Hyvät käytännöt vesistösäännöstelyjä koskevassa päätöksenteossa. 
45 s. Julkaistaan SYKE Raportteja -sarjassa maaliskuussa 2017. 

Paikka ja aika 
Helsinki, 19.1.2017 

Laatijat 
Jyri Mustajoki ja Anne-Mari Rytkönen 
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Hankkeen nimi 
Kiinteistörakenteen eheyttäminen ja vesialueiden hallinnon kehit-
täminen kalavesien ja vesistöjen hoidon ja kunnostuksen työkalu-
na (KIIRA) 

Diaarinumero 
SYKE-2014-V-66 

Hankkeen vastuullinen toimintayksikkö SYKEssä 
VK/VVH 

Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Teemu Ulvi, tutkimusinsinööri 

Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
 

Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
MMM 100 % 

Hankkeen kesto 
(toteutusvuodet) 
2014–2016 

Hankkeen kustannukset 
SYKEssä yhteensä 
(1000 euroa) 
75 000 e 

Työpanos SYKEssä 
yhteensä (htv) 
1 

Hankkeen kustannukset kaikki 
laitokset (1000 euroa) 
75 000 e 

Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
 
Vesialueiden pirstoutunut kiinteistörakenne ja hajanaiset omistusolot hankaloittavat kalavesien ja kalakantojen hoitoa, kalas-
tuksen säätelyä ja hallinnointia, vesienhoitoa ja vesistöjen kunnostusta ja viranomaistyötä. Hankkeessa selvitettiin, miten näi-
hin haasteisiin voitaisiin vastata kehittämällä kiinteistörakennetta tai yhteisten vesialueiden osakaskuntien hallintoa ja yhteis-
työtä muilla keinoilla. 
 
Hankkeen keskeiset tulokset (myös www-sivustoille) 
Hankkeessa tehtiin esiselvitykset kiinteistörakenteen kehittämismahdollisuuksista kahdella pilottialueella. Selvityksissä 
kartoitettiin vesialueiden omistuksen, käytön ja hoidon nykytilanne ja niihin liittyvät ongelmat. Pilottialueilla selvitettiin 
myös alustavasti vesialueen omistajien (osakaskunnat, yksityiset omistajat) suhtautumista alueiden yhdistämiseen ja muu-
hun yhteistyöhön. Lisäksi arvioitiin yhdistymisen tai muun yhteistyön hyötyjä ja haittoja, vesialueiden yhdistämisestä koitu-
via kustannuksia ja rahoitusmahdollisuuksia. Hankkeen aikana järjestettiin useita yleisötilaisuuksia vesialueiden omistajille. 
Tulosten perusteella annettiin toimenpidesuosituksia vesialueiden yhdistämistoiminnan kehittämiseksi ja edistämiseksi. 

Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet (myös www-sivustoille) 
Hankkeessa tehtyjä havaintoja ja niiden perusteella annettuja toimenpidesuosituksia voidaan hyödyntää mm. uuden kalastus-
lain toimeenpanon yhteydessä kalatalousalueiden organisoinnissa ja tehtävien suunnittelussa. Osa havaituista kehittämistar-
peista voidaan ottaa huomioon mahdollisesti käynnistyvässä yhteisalue- lain uudistamisessa, jonka tarpeesta järjestettiin kuu-
lemiskierros 2016. Hankkeen tuloksia on esitelty useissa vesien käyttöön ja hoitoon liittyvissä tilaisuuksissa. Vuonna 2017 
aloitetaan jatkohanke, jossa selvitetään eri viranomaisten näkemyksiä osakaskuntien toimintaan liittyvistä ongelmista ja kehit-
tämistarpeista. Jatkohanke tukisi myös mahdollista yhteisaluelain uudistustyötä. 

Hankkeen ympäristökuormituksen arvioinnin toteutuminen (suhteessa tehtyyn arviointiin) 
Hankkeen ympäristökuormitus toteutui käytännössä tehdyn arvion mukaisesti. 

Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit (myös www-sivustoille) 
Ulvi, T. 2015. Vesialueiden yhdistäminen vesienhoidon toimeenpanon tukena. Tarve ja soveltuvuus. Opinnäytetyö. Lapin 
ammattikorkeakoulu. Tekniikka ja liikenne. Maanmittaustekniikka. Insinööri (AMK).  
 
Mäenpää, M. 2016. Osakaskuntien rooli vesienhoidon tukena. Nykytilanne ja kehittämistarpeet. Kehittämistehtävä. Seinäjoen 
ammattikorkeakoulu. Maaseudun vesitalouden erityisasiantuntija -ohjelma. 
 
Ulvi, T. & Mäenpää, M. 2016. Vesiomaisuuden hoitoon kannattaa panostaa – osakaskuntien toimintaedellytyksiä kehitettävä. 
Maankäyttö 4/2016: 26–29. 
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