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1 Toimintakertomus 
 

1.1 Johdon katsaus toimintaan 
 

Vuotta 2013 luonnehtivat osin tutut asiat: tulvat työllistivät kuluneena vuonna SYKEn asiantuntijoita 
poikkeuksellisen paljon ja Itämeren rannikoilta löytyi lisää lannoitetehtaita, joiden päästöistä ei ole ra-
portoitu Itämeren suojelukomissiolle (HELCOM). 

Tulvatilanteet tarjosivat myös mahdollisuuden kehittää ja testata yhteistyön muotoja Ilmatieteen lai-
toksen, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, kuntien ja pelastuslaitosten kesken. Tämä loi hyvän 
pohjan SYKEn ja Ilmatieteen laitoksen yhteiselle Tulvakeskukselle, jonka toiminta käynnistyy viralli-
sesti vuoden 2014 alusta. SYKEn uusi tulvatietojärjestelmä ja tulvakarttapalvelu tarjoavat hyvät työvä-
lineet tulvariskien hallintaan. 

Vuonna 2012 Kingiseppissä alkanut fosforilannoitetehtaiden kuormituksen selvittely jatkui suoma-
lais-puolalaisena yhteistyönä Gdanskissa ja Policessa sijaitsevien jätekipsivuorten lähialueilla. Tulosten 
mukaan Gdanskin kipsivuoren vaikutus Kuolleen Veikselin fosforipitoisuuteen oli merkittävä ja myös 
Policessa pitoisuudet Oder-joessa olivat kipsivuoren alapuolella suurempia kuin yläpuolella. Hanke 
osoitti merkittäviä puutteita Itämeren nykyisissä kuormitustiedoissa ja kuormituksen seurannassa. 

SYKE oli paljon julkisuudessa niin tulvien kuin Itämeren päästöjenkin takia. Aktiivinen toimin-
tamme sai kiitosta monelta suunnalta. Muutoinkin kulunut vuosi oli SYKEn kannalta tuloksellinen. 
Vertaisarvioitujen tieteellisten artikkelien määrä kasvoi edelleen. Useita monivuotisia hankkeita saatiin 
päätökseen ja monia uusia käynnistettiin. Uusista mainittakoon SYKEn koordinoima EU-hanke Open-
NESS, jossa on mukana kaikkiaan 35 tutkimuslaitosta. Sen tavoitteena on havainnollistaa luontopää-
oman ja ekosysteemipalvelun käsitteitä niin, että niitä voidaan soveltaa luonnonvarojen käytön säänte-
lyssä. 

 

Tietoa kestävän kehityksen pohjaksi 

Vuonna 2013 uudistetut verkkopalvelut ja Ympäristö-aikakauslehti kokoavat eri sidosryhmille tietoa 
ympäristöasioista aiempaa laajemmilta aihealueilta. Uudistuksilla on tehostettu toimintaa merkittävästi. 
Samalla tiedon löydettävyyttä on parannettu ja toimijoiden rooleja selkeytetty. 

MONITOR2020-ohjelman tavoitteena on lisätä ympäristön tilaa koskevan seurantatiedon keräämi-
sen, jalostamisen ja jakelun kustannustehokkuutta ja parantaa tiedon käytettävyyttä merkittävästi. Vuo-
den 2013 aikana kehitettiin erityisesti tiedon keräämiseen liittyviä uusia ratkaisuja. Ohjelman päämääriä 
esiteltiin elokuussa avoimen datan hyödyntämiseen keskittyneessä pääministerin ideapajassa. Avoimen 
ympäristötiedon hyödyntämisen keinot ja mahdollisuudet olivat lokakuussa 2013 esillä ympäristöminis-
teriön sekä liikenne- ja viestintäministeriön järjestämässä seminaarissa. 

SYKE tuottaa ja ylläpitää ympäristötieto-, paikkatieto- ja kaukokartoitusaineistoja. Niiden käyttö 
on lisääntynyt merkittävästi, esimerkiksi paikkatietoaineistojen rajapintapalveluita käytettiin vuonna 
2013 noin 66 miljoonaa kertaa. Myös avoimien aineistojen latausmäärä jatkoi tasaista kasvuaan. Paikka-
tietoaineistoista eniten ladattuja ovat pohjavesialueita, Natura 2000 -alueita, valuma-alueita, luonnon-
suojelualueita ja asemakaavoitettuja alueita koskevat aineistot.  

Järviwikistä on muodostunut tärkeä vesistöjä koskevan tiedon välityskanava. Vuoden 2013 aikana 
sitä käytti yli 220 000 eri henkilöä ja sivunlatauksia tehtiin 929 798. Käyttö kasvoi noin 25 prosentilla 
vuodesta 2012. 

SYKE julkaisi tiiviin ja yleistajuisen Ympäristön tila Suomessa 2013 -katsauksen maamme ympä-
ristön tilasta, sen kehityssuunnista ja suojelutoimien riittävyydestä. Sen keskeisiä huomioita on, että 
talouskriisit ovat vaikuttaneet ympäristön tilaan sekä myönteisesti että kielteisesti. Taantuma on vähen-
tänyt luonnonvarojen käyttöä ja muuta kuormitusta, mutta se on myös hidastanut monia ympäristöpoli-
tiikan prosesseja, kuten kansainvälistä ilmastopolitiikkaa. 
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Olemme ennakkoluulottomasti jatkaneet yhteistyöverkostojemme laajentamista. Tämä näkyy sel-
västi vuoden aikana toteutetuissa kolmessa kampanjassa. Kansalliseen etätyöpäivään ilmoittautuneiden 
organisaatioiden määrä kolminkertaistui, mikä kertoo etätyöhön liittyvän kiinnostuksen lisääntymisestä. 
Osallistujat mainitsivat yhdeksi keskeiseksi vaikuttimekseen luonnon säästämisen. Suomen ekumeeni-
sen neuvoston ja evankelis-luterilaisen kirkon kanssa toteutettu Ekopaastokampanja nosti esiin kulutta-
jien keskeisen roolin kestävän kehityksen kannalta. Kampanja uusitaan vuonna 2014. Ensimmäistä 
Suomen luonnon päivää vietettiin elokuun lopulla. Päivän aikana eri toimijat järjestivät yli 50 tapahtu-
maa eri puolilla Suomea.  
 

Konkretiaa vihreälle kasvulle resurssitehokkuudesta ja vähähiilisyydestä 
Vihreään kasvuun ja vihreään talouteen kohdistuu suuria odotuksia niin Suomessa kuin muissakin mais-
sa. Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymään (LYNET) kuuluvien tutkimuslaitosten 
tekemässä selvityksessä todettiin, että Suomella on kyllä monella alueella mahdollisuus luoda resurssi-
tehokkaita ja vähähiilisiä ratkaisuja, jotka mahdollistavat uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja uutta 
vientitoimintaa. Se edellyttää kuitenkin yhteistä tahtotilaa ja poliittista sitoutumista sekä konkreettisia 
toimenpiteitä, joilla vauhditetaan yritysten vihreää kasvupotentiaalia, vahvistetaan vihreää kysyntää, 
käynnistetään vihreitä pilotteja ja kokeiluja sekä puretaan tuhlaavia järjestelmiä. Selvitys on julkaistu 
valtioneuvoston kanslian julkaisusarjassa (4/2013), ja sitä käytettiin mm. hallituksen tulevaisuusselonte-
on valmistelussa. 

SYKEn tekemät arviot paikallisista kokeiluista, kuten Jyväskylän kaupungin ja Sitran resurssi-
viisaista kokeiluhankkeista, ovat osoittaneet kokeilujen hyödyt. Ne pystyvät konkretisoimaan teoreetti-
silta vaikuttavia käsitteitä, kuten luonnonvarojen käytön tehokkuus, ja tuottamaan hyviä käytäntöjä, 
joita voidaan soveltaa laajemminkin. 

Jokainen meistä pystyy omilla valinnoillaan vaikuttamaan siihen, miten suureksi ruokaketjun ym-
päristökuormitus muodostuu, millainen on ruoan ravitsemuksellinen laatu ja siitä aiheutuva kemikaalial-
tistus. Laajassa Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen vetämässä Interreg-hankkeessa, johon 
SYKE osallistui, kehitettiin muun muassa helppokäyttöinen laskuri, jonka avulla voi vertailla erilaisten 
aterioiden hiilijalanjälkiä, ravitsemuksellista laatua ja niistä aiheutuvaa kemikaalialtistusta. 

SYKE osallistui myös teknologioiden kestävyysarviointia kehittäneeseen EU-hankkeeseen, jonka 
tuloksena syntyi viiteen kestävyyskriteeriin nojautuva arviointikehikko, laskentasäännöt ja tietokoneoh-
jelma. SYKEn vetämässä osiossa menetelmää sovellettiin älymatkapuhelimien kestävyyskehitysarvioon 
vuoteen 2030 asti. Älykännyköiden kestävyyden kannalta merkittävimmät kehityskohteet ovat internet-
käytön seurauksena syntyvien kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen, käytöstä poistettujen puhelimi-
en metallien kierrättäminen, oikeudenmukainen tulonjako puhelimien valmistus- ja käyttäjämaiden vä-
lillä sekä työolosuhteiden parantaminen ja lapsityövoiman käytön lopettaminen puhelimien valmistus-
maissa. 

Hiilineutraalit kunnat -hankkeen (HINKU) kuntajoukko kasvoi 15 kuntaan, ja siinä mukana olevien 
kuntien asukasluku on jo yli 220 000. Kuntien, yritysten ja kansalaisyhteiskunnan omaehtoinen ilmas-
tonmuutoksen hillitsemistyö etenee ja tuottaa tuloksia. Hanke järjestäytyi HINKU-foorumiksi, mikä 
takaa kunnille keskitetyn asiantuntija- ja viestintätuen jatkossa. 

SYKEn laatima maankäytön ja liikenteen suunnittelun paikkatietopohjainen työkalu vahvistaa ra-
kennetun ympäristön ja alueidenkäytön ohjausjärjestelmää. Työkalun avulla kaupungit ja muut toimijat 
voivat arvioida maankäyttöratkaisujen taloudellisia, sosiaalisia ja ekologisia vaikutuksia, asettaa tavoit-
teita maankäytölle ja seurata tavoitteiden toteutumista. Aluetypologia-hankkeessa tuotettiin uusi paikka-
tietoihin perustuva kaupunki–maaseutu-alueluokitus. Siitä saatu palaute käyttäjiltä on ollut myönteistä, 
ja luokituksen on todettu kuvaavan hyvin todellista tilannetta. 

SYKEssä kehitetty uusi yhdyskuntasuunnittelun sovellus tarjoaa kunnille työvälineen, jolla ne voi-
vat analysoida yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän kehityssuuntia kestävän kehityksen näkö-
kulmasta. Sovellus tarkastelee kaupunkia yhdyskuntarakenteen näkökulmasta jalankulku-, joukkolii-
kenne- ja autojärjestelmänä. SYKE on myös laatinut valtakunnallisen, 34 Suomen kaupunkiseudun 
kuvauksen niiden yhdyskuntarakenteen kehityssuunnista. Aiheeseen liittyen SYKE järjesti lokakuussa 
merkittävän kansainvälisen yhdyskuntarakenteen kehityssuuntia käsittelevän seminaarin yhdessä EU:n 
COST-teknologiaverkoston kanssa. 
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SYKEn laatimat arviot uuden energia- ja ilmastostrategian ympäristövaikutuksista sekä muiden ko-
timaisten ja EU:n politiikkatoimien toteutuksesta osoittivat, että esimerkiksi energiantuotannossa ja 
liikennepolitiikassa pystytään toteuttamaan ilmastonmuutosta koskevia strategisia linjauksia niin, että 
myös muut ympäristötavoitteet toteutuvat. Tämä edellyttää kuitenkin sivuvaikutusten huolellista tarkas-
telua ja kestävyysehtojen asettamista konkreettisille toimenpiteille. Energia- ja ilmastostrategian laati-
misen yhteydessä ei valitettavasti juurikaan syntynyt laajempaa yhteiskunnallista keskustelua strategian 
tavoitteista.  

SYKE osallistui aktiivisesti ilmastonmuutokseen sopeutumisen kansallisen strategian ja ilmastolain 
valmisteluun, jälkimmäiseen myös asiantuntijasihteerinä. Poliittinen tilanne, jossa ilmastolain sisällöstä 
tai tulevasta toimeenpanosta ei ollut yksimielisyyttä, hankaloitti merkittävästi SYKEn tehtäväksi annet-
tua lain vaikutusten arviointia. Arviointi osoitti, että ilmastolain vaikuttavuus edellyttää järkevää ratkai-
sua ympäristöministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön työnjaosta.  

 

SYKEn panostus vesiensuojeluun sekä vesien- ja merenhoidon suunnitteluun vahva  

Vesienhoidon suunnittelu työllisti vuonna 2013 suuren joukon SYKEn asiantuntijoita. Uusi vesien tila-
luokittelu tehtiin yhdessä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten kanssa. SYKEssä kehitettyjä mal-
lityökaluja käytetään kuormituksen ja vesiensuojelutoimenpiteiden vaikutusten arvioinnissa. 

Ennen HELCOMin Itämeren suojelun toimenpideohjelmassa (BSAP) asetettavien maakohtaisten 
ravinteiden vähennystavoitteiden hyväksymistä syksyllä 2013 ympäristöministeriö pyysi SYKEltä arvi-
on siitä, ovatko Suomelle ehdotetut tavoitteet realistisia ja miten kuormitusvähennykset pitäisi kohden-
taa. Tähän arvioon perustuen Suomi hyväksyi sille esitetyn tavoitteen. Suomen tavoitteena on leikata 
vuosittaisista fosforipäästöistä 330 tonnia ja typpipäästöistä 2430 tonnia vuoteen 2021 mennessä. 

Maatalouden ympäristötuen vaikuttavuuden seurantatutkimuksen tulokset toivat ilmi, että turve-
maiden raivaaminen pelloksi aiheuttaa ravinnekuormituksen kasvua. Alueilla, joilla on paljon isoja kar-
ja- tai sikatiloja, turvemaita on raivattu pelloksi, jotta tilat saisivat riittävästi lannanlevitysalaa. Tämä ei 
ole ravinnetalouden kannalta järkevää. Sen sijaan tulisi tukea viljelijöiden yhteistyötä lannan hyödyntä-
misessä ja sen käsittelyn kehittämisessä. 

Turvemaiden merkitys orgaanisen kuormituksen lähteenä on viimeaikaisten tutkimusten perusteella 
osoittautunut aiemmin arvioitua suuremmaksi sekä merialueiden että sisävesien tilan kannalta. Pääosin 
liuenneessa muodossa olevan orgaanisen aineen kuorma vaihtelee vuosittain huomattavasti erityisesti 
sadannan vaihteluiden seurauksena. Pitkän ajan havainnot osoittavat pitoisuuksien nousseen sekä järvis-
sä että merialueella. Tärkeimpänä syynä tähän on lämpötilan nousu, joka kiihdyttää maaperän orgaani-
sen aineen hajoamista. Vaikka rannikkoalueet toimivat merkittävinä eloperäisen kuormituksen suodat-
timina, suodatusteho ei kuitenkaan täysin riitä eloperäisen aineksen pidättymiseen, mikä näkyy 
esimerkiksi näkösyvyyden heikentymisenä avomerellä. 

SYKE oli mukana myös maailmanlaajuisessa, sisävesiä koskevassa hiilidioksidivuokartoituksessa, 
jonka tulokset julkaistiin arvostetussa Nature-tiedelehdessä. Tutkimus osoitti, että varsinkin purojen ja 
jokien vapauttama hiilidioksidimäärä on moninkertainen aiempiin arvioihin verrattuna. Tutkimus auttaa 
osaltaan arvioimaan ilmastonmuutoksen kerrannaisvaikutuksia ja muutoksen nopeuteen vaikuttavia 
tekijöitä. 

Merentutkimuksen kansallinen infrastruktuurin kehittäminen eteni merkittävästi. SYKEn johdolla 
valmisteltu laajapohjainen infrastruktuurihanke FINMARI hyväksyttiin Suomen Akatemian johdolla 
valmistellulle kansalliselle tutkimusinfrastruktuuritiekartalle. Ruotsin meteorologisen ja hydrologisen 
instituutin (SMHI) kanssa tehtiin sopimus tutkimusalus Arandan yhteiskäytöstä Itämeren seurannassa ja 
tutkimuksessa. Ensimmäinen yhteinen seurantamatka toteutuu alkuvuodesta 2014. Pidemmän ajan ta-
voitteena on järjestää meristrategiadirektiivin edellyttämä seurantatyö kansainvälisenä yhteistyönä. Li-
säksi SYKE ja Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos tekivät yhteistyösopimuksen Arandan käytöstä 
kalakantaseurannoissa, ja Aranda varustettiin kalantutkimuksen ja kalakantojen seurannan vaatimalla 
troolausvarustuksella.  

 

Ympäristö ei tunne rajoja 
Eurooppalainen yhteistyö on ympäristöasioissa arkipäivää, mutta myös globaalien ympäristösopimusten 
velvoitteet heijastuvat monin tavoin SYKEn työhön. SYKEn edustaja toimii yhtenä johtavana kirjoitta-
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jana vuoden 2014 alkupuolella julkistettavassa, hallitustenvälisen ilmastopaneelin (IPCC) ilmastonmuu-
toksen vaikutuksia ja siihen sopeutumista käsittelevässä raportissa. SYKE on osallistunut UNEPin alai-
sen kansainvälisen luonnonvarapaneelin (IRP) arviointiraporttien valmisteluun ja ollut aktiivisesti vai-
kuttamassa vastaperustetun hallitustenvälisen biodiversiteetti- ja ekosysteemipalvelupaneelin (IPBES) 
järjestäytymisprosessiin.  

SYKEn kansainvälisten konsulttihankkeiden alueellinen painopiste oli Keski-Aasiassa ja Kau-
kasuksen alueella. Hankkeista merkittävä osa kohdistui vesistöjen ja vesivarojen sekä merien suojeluun 
ja kestävään käyttöön. SYKEn roolina on usein ollut ympäristöseurannan ja laboratoriotoiminnan kehit-
täminen, esimerkiksi Kirgisiaan on luotu veden laadun seurantaohjelma ja akkreditoitu vesilaboratorio. 
Ympäristöhallinnon kapasiteetin vahvistamiseen tähtäävät pitkäaikaiset kehitysyhteistyöhankkeet Lao-
sissa ja Nepalissa jatkuivat. Andien alueella käynnistyi hydro-meteorologisen havainto- ja mallijärjes-
telmän kehitystyö yhteistyössä Ilmatieteen laitoksen kanssa. 

Ulkoasiainministeriön institutionaalisen tuen (IKI) Namibiassa toteutettava hanke on päänavaus 
suomalaisen merentutkimuksen asiantuntijaviennin käynnistämiseksi. Namibian hallitus on hankkinut 
Suomesta tutkimusaluksen, ja sen käyttöönottokoulutus alkoi vuonna 2013. SYKE toteuttaa hanketta 
yhdessä Satakunnan ammattikorkeakoulun, Namibian kalastusministeriön ja sen alaisen merentutkimus-
laitoksen kanssa. Uusia IKI-hankkeita valmisteltiin aktiivisesti mm. Etelä-Afrikkaan, Egyptiin, Vietna-
miin ja Kirgisiaan. 

Vuoden aikana päättyi SYKEn pitkäaikainen yhteistyö Egyptin muinaismuistoviraston kanssa. Yh-
teistyönä kehitetty paikkatietojärjestelmä tarjoaa uuden ja tehokkaan välineen muinaismuistojen suoje-
lua ja tutkimusta varten.  

 

Tutkimuslaitosuudistuksen toimeenpanoon valmistaudutaan  

Syksyllä 2013 valtionneuvosto teki lopulta päätöksen tutkimuslaitosrakenteen uudistamisesta. Uudistuk-
sella tähdätään siihen, että tutkimustulokset palvelisivat nykyistä paremmin yhteiskunnallista päätöksen-
tekoa. Parhaillaan valmistellaan strategisen tutkimusneuvoston tutkimusagendaa, jossa määritellään 
keskeisimmät aihealueet. Tavoitteena on se, että ensimmäiset rahoituspäätökset tehdään jo vuoden 2014 
lopulla. 

SYKE osallistui päätöstä edeltävään valmistelutyöhön aloitteellisesti nostamalla esiin mm. hank-
keiden omarahoitukseen liittyviä toimenpide-ehdotuksia. Ympäristöministeriö ja SYKE aloittivat pää-
töksen jälkeen muutoksen toimeenpanoon liittyvien linjausten ja käytännön toimenpiteiden suunnitte-
lun, jotta muutos voidaan viedä vuosina 2015–17 läpi hallitusti niin, että epäsuotuisat 
kerrannaisvaikutukset jäisivät mahdollisimman pieniksi. 

Merkittävin kaikkia valtion tutkimuslaitoksia koskeva muutos kohdistuu rahoitukseen. Suomen 
Akatemian alaisuuteen perustetaan strategisen tutkimuksen neuvosto, jonka hallinnoima kilpailtu tutki-
musrahoitus on vuonna 2017 yhteensä 70 miljoonaa euroa. Suurin osa tästä summasta kootaan tutki-
muslaitosten perusbudjeteista, pienempi osa TEKESin ja Suomen Akatemian rahoista. Lisäksi tutkimus-
laitosten perusrahoitusta siirretään valtioneuvoston päätöksentekoa tukeviin selvityksiin. Vuonna 2016 
valtioneuvoston käytettävissä pitäisi olla 12,5 miljoonaa euroa. Budjettisiirrot toteutetaan asteittain vuo-
sina 2015–17. 

SYKEn osalta tämä merkitsee vuonna 2017 budjettimäärärahaan yli 3 miljoonan euron leikkausta. 
Kokonaisuudessaan leikkauksen vaikutukset resursseihin voivat olla vielä huomattavasti suurempia, 
sillä useimmat tutkimusrahoittajat edellyttävät omarahoitusosuutta, jota pienentynyt budjettirahoitus ei 
enää mahdollista. Toistaiseksi ei ole tiedossa, miten valtion budjetin tasapainotus heijastuu SYKEn toi-
mintamäärärahoihin. 

Vuoden aikana olemme monella tapaa valmistautuneet tuleviin muutoksiin. Muuttuvaa toimin-
taympäristöä on pyritty ennakoimaan myös useissa ympäristöministeriön teettämissä selvityksissä, jois-
sa on käsitelty muun muassa SYKEn laboratoriotoimintaa ja tutkimusaluksia. Selvitykset valmistuivat 
aivan loppuvuodesta 2013, joten niissä esitettyjen suositusten käsittely on vielä kesken.  

Yhteistyössä monien muiden toimijoiden kanssa olemme valmistelleet laajaa hanketta, joka tähtää 
ympäristötietojärjestelmien kehittämiseen niin, että avoin datapolitiikka toteutuu myös käytännössä. 

LYNET-laitokset laativat yhteisen aineistopolitiikan toteuttamiseksi tietoaineistojen ja seurantojen 
tiekartan sekä aloittivat paikkatieto-ohjelman suunnittelun. Vuoden 2013 aikana aloitettiin myös LY-
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NETin laajentumisen valmistelu. Vuoden 2015 alussa yhteenliittymään tulevat mukaan valtioneuvoston 
periaatepäätöksen mukaisesti uusina jäseninä Ilmatieteen laitos, Geologian tutkimuslaitos (GTK), Mitta-
tekniikan keskus (MIKES) ja VTT. 

SYKEn organisaatiota tarkistettiin, jotta kokeneiden asiantuntijoiden työpanosta pystytään suun-
taamaan vaativiin projektien koordinaatio- ja johtotehtäviin. SYKEn strategista rahoitusta suunnattiin 
sellaisen osaamisen vahvistamiseen, joka parantaa valmiuksiamme osallistua EU:n tutkimuksen ja inno-
voinnin rahoitusohjelman (Horisontti2020) hankkeisiin. 
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1.2 Toiminnan vaikuttavuus 
 

SYKEn toiminnan vaikuttavuutta arvioidaan sillä, kuinka hyvin tuotettu tieto ja palvelut vaikuttavat 
ympäristöä koskevaan suunnitteluun, päätöksentekoon, lainsäädännön valmisteluun ja toimeenpanoon 
sekä asioista käytävään yhteiskunnalliseen keskusteluun. Vaikuttavuutta tarkastellaan seuraavassa yh-
täältä yleisten, yhteiskunnallisten ja kansantaloudellisten vaikuttavuustavoitteiden kannalta ja toisaalta 
temaattisesti jäsenneltyjen tavoitteiden näkökulmasta. 

 

1.2.1 Yleinen vaikuttavuus 
 

Hallitusohjelman mukaisen lainsäädännön valmistelun ja toimeenpanon tukeminen 

 

Ympäristönsuojelulain uudistus 

SYKEn asiantuntijat osallistuivat laajasti vuoden 2013 lopulla eduskunnan käsittelyyn tuodun ympäris-
tönsuojelulain uudistuksen valmisteluun. Uudistuksella EU:n teollisuuspäästödirektiivi tuodaan osaksi 
Suomen kansallista lainsäädäntöä. Uudistus parantaa ja yhdenmukaistaa parhaan käyttökelpoisen teknii-
kan vaatimuksia sekä tehostaa ympäristönsuojelun lupamenettelyä ja lupien valvontaa. 

Ympäristölupien valvontaan liittyy mm. menettely, jolla varmistetaan, että lupaehdoissa vaaditut 
mittaukset, testaukset, selvitykset ja tutkimukset tehdään tarkoituksenmukaisin menetelmin sekä päte-
västi ja luotettavasti. Lakiehdotuksen mukaan ympäristölupaehtojen mukaisia vesiin liittyviä mittauksia 
ja tutkimuksia voi jatkossa tehdä vain SYKEn hyväksymä toimija. 

 

Metsälainsäädännön uudistus 

Maa- ja metsätalousministeriön valmistelema ehdotus metsälainsäädännön uudistamiseksi tuli eduskun-
nan käsittelyyn syksyllä 2013. SYKE osallistui metsälain ja metsätuholain uudistusten sekä niihin liitty-
vien asetusten arviointiin. Arvioinnin tuloksia hyödynnetään lainvalmistelun lisäksi myös lain vaikutus-
ten seurannassa, metsäpolitiikan toteutuksessa, muiden metsäpoliittisten toimien suunnittelussa ja 
metsäsertifioinnin standardin uudistamisessa.  

SYKEn asiantuntijat osallistuivat useisiin eduskunnan ympäristövaliokunnan sekä maa- ja metsäta-
lousvaliokunnan asiantuntijakuulemisiin syksyllä 2013. Ympäristövaliokunta otti omassa lausunnossaan 
huomioon kaikki SYKEn esittämät näkökulmat. 

 

Ilmastolain valmistelu 

SYKE osallistui ilmastolakityöryhmään asiantuntijasihteerinä ja laati etukäteisarvion ilmastolaista. Po-
liittinen tilanne, jossa ilmastolain sisällöstä tai tulevasta toimeenpanosta ei ollut yksimielisyyttä, hanka-
loitti merkittävästi lain vaikutusten arviointia. Arviointi osoitti, että ilmastolaki voisi edistää ilmastopo-
litiikan toimeenpanoa Suomessa, edellyttäen, että ympäristöministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön 
työnjaosta onnistutaan löytämään toimiva ratkaisu. 

Ympäristön kannalta haitalliset tuet 

Valtiovarainministeriön aloittama selvitystyö ympäristölle haitallisista tukijärjestelmistä jatkui asiantun-
tija-arvioilla, johon SYKE osallistui. Selvityksen mukaan eniten ympäristölle haitallisia tukia on ener-
gia-, liikenne- ja maataloussektoreilla. Ympäristölle haitallisia tukia maksetaan vuositasolla 4–5 miljar-
dia euroa. 

Arvioinnin tuloksia käytetään valtion talousarviosuunnittelussa. Hanke edistää tukien suuntaamista 
ympäristöllisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla. 
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SYKE osallistui vuonna 2013 maatalouden ympäristötukien vaikutusten arviointiin. Työn loppura-
portti julkaistaan vuonna 2014. Arvioinnin tuloksena on kiteytynyt näkemys tukien myönteistä ja haital-
lisista vaikutuksista sekä toimenpidesuosituksista. Yksi kiistanalaisista kysymyksistä liittyy lannanlevi-
tystä koskeviin ympäristömääräyksiin, joiden takia turvemaita on alettu raivata pelloksi. Turvepohjaiset 
pellot kuitenkin kuormittavat lähivesiään merkittävästi enemmän kuin kivennäismaat. Lisäksi niiltä 
vapautuu ilmakehään huomattavasti enemmän hiilidioksidia. 

SYKE on tutkinut myös verotuksessa hyväksyttävien työmatkakuluvähennysten laskentaperusteita. 
Matkakuluverotuksen yksinkertaistaminen kilometriperusteiseksi edistäisi maankäyttö- ja rakennuslain 
mukaisia yhdyskuntarakenteen tavoitteita, joukkoliikennejärjestelmän toimintaedellytyksiä ja kuluvä-
hennyksen saajien tasapuolisempaa kohtelua. 
 

Vaikuttaminen EU:n ympäristöpoliittisten linjausten valmisteluun  
SYKE on jäsen Euroopan ympäristökeskuksen ilmastonmuutosta ja sopeutumista käsittelevässä teema-
keskuksessa (EEA Topic Centre on Climate Change and Adaptation). Sen työssä SYKE on vastannut 
mm. osasta ilmastonmuutoksen vaikutuksia ilmentävistä indikaattoreista sekä osallistunut sopeutumista 
koskevan raportin laatimiseen. Indikaattorit osoittavat ilmastonmuutoksen etenevän. Sopeutumistoimis-
sa Euroopan eri maat ja eri sektorit edistyvät varsin eri tahdissa. Ilmastopolitiikan raportointi ei ole vielä 
Euroopassa yhtenäistä. 

 

Tietämyksen jakamisen ja hyödyntämisen parantaminen tukemaan paremmin julkista ja yksi-
tyistä ympäristöön liittyvää päätöksentekoa 

SYKE julkaisi tiiviin ja yleistajuisen katsauksen maamme ympäristön tilasta, sen kehityssuunnista ja 
suojelutoimien riittävyydestä yhteistyössä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten kanssa. Ympäris-
tön tila Suomessa 2013 -katsauksen keskeisiä huomioita on, että talouskriisit ovat vaikuttaneet ympäris-
tön tilaan sekä myönteisesti että kielteisesti. Samalla kun taantuma on vähentänyt luonnonvarojen käyt-
töä ja muuta kuormitusta, se on myös hidastanut monia ympäristöpolitiikan prosesseja, kuten 
kansainvälistä ilmastopolitiikkaa.  

EU:n rahoittamassa SUBMARINER-projektissa kehitettiin tietopohjaa, jonka avulla Itämeren alue 
voisi aktiivisesti parantaa meren ekosysteemin tilaa ja siihen nojaava taloudellista toimintaa. Projektin 
tuloksena valmistui kirja Itämeren erilaisten käyttömuotojen nykytilasta sekä niiden vahvuuksista, heik-
kouksista, mahdollisuuksista ja uhista. SYKE selvitti projektin yhteydessä muun muassa mikro- ja mak-
rolevien viljelymahdollisuuksia. Hankkeessa perustettu yhteistyöverkosto on yksi EU:n Itämeren ohjel-
man lippulaivahankkeista. 
 

Ympäristön kestävällä tavalla huomioon ottavan liiketoiminnan edistäminen  
LYNET-tutkimuslaitokset selvittivät vihreän kasvun haasteita ja mahdollisuuksia Suomen kannalta sekä 
tunnistivat vihreää kasvua tukevia askelmerkkejä. Selvityksen mukaan Suomella on monella alueella 
mahdollisuus luoda resurssitehokkaita ja vähähiilisiä ratkaisuja, jotka voivat synnyttää uusia liiketoi-
mintamahdollisuuksia ja uutta vientitoimintaa. 

Jotta tämä toteutuisi, Suomen tulisi edetä seuraavin askelin: a) luodaan vihreän kasvun edellytykset 
yhteisen tahtotilan ja poliittisen sitoutumisen avulla, b) vauhditetaan yritysten vihreää kasvupotentiaalia 
ja vahvistetaan vihreää kysyntää, c) mahdollistetaan vihreitä pilotteja ja kokeiluja koti- ja vientimarkki-
noita varten, d) synnytetään kansainvälisiä ja kotimaisia strategisia avauksia ja kumppanuuksia, e) luo-
daan vihreälle kasvulle tilaa purkamalla tuhlaavia järjestelmiä ja f) vaalitaan jatkuvaa ja järjestelmällistä 
oppimista vihreän kasvun vauhdittajana. Selvitys julkaistiin valtioneuvoston kanslian julkaisusarjassa 
(4/2013). 

Vihreän talouden käsitettä jäsenneltiin myös toisessa tutkimuksessa, jonka mukaan olennaisia asioi-
ta muutoksessa ovat tuotannon ja yhdyskuntien uudet toimintamallit, luontopääoman säilyttäminen, 
globaalin toimintaympäristön asettamien haasteiden huomioiminen ja kestävyysperiaatteiden toteutumi-
nen. Vientitoiminnan kasvattamisen lisäksi vihreä talous on nähtävä pitkällä tähtäyksellä kotimaisen 
hyvinvoinnin, työllisyyden ja talouden edellytysten luojana. 
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SYKE tuki ympäristöministeriön ja teollisuus- ja elinkeinoministeriön toimintaa kaivannaistoimin-
nan ympäristövaikutusten hallinnan parantamisessa. SYKE osallistui vuonna 2013 kestävän kaivosteol-
lisuuden toimintaohjelman valmisteluun sekä kaivosten stressitestien suunnitteluun ja toteutukseen. 
 

Ympäristötietoon perustuvan liiketoiminnan edistäminen  
Ympäristön tilaa koskevan tiedon keräämisen, jalostamisen ja jakelun kehittämishankkeessa MONI-
TOR2015 ja Cleen Oy:n MMEA-tutkimusohjelman yhteydessä SYKE on hakenut yhteistyökumppanei-
ta ympäristön tilan seurannan ja tiedon välittämisen uusien ratkaisujen kehittämiseen ja kaupallistami-
seen. Vuonna 2013 saatiin koekäyttöön uudentyyppinen kenttämittauslaite (Secchi 3000) vesien tilan 
seurantaan. 

Avoimen ympäristötiedon hyödyntämisen keinot ja mahdollisuudet olivat esillä lokakuussa 2013 
ympäristöministeriön sekä liikenne- ja viestintäministeriön järjestämässä seminaarissa. 
 

Valtionhallinnon uudistamiseen liittyvien muutosten toimeenpano 

SYKE on vastannut valtionhallinnon vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelmaan kuuluvan ympäristömi-
nisteriön kärkihankkeen (MONITOR2015) toimeenpanosta. Sen tavoitteena on lisätä ympäristön tilaa 
koskevan tiedon keräämisen, jalostamisen ja jakelun kustannustehokkuutta ja parantaa tiedon käytettä-
vyyttä merkittävästi. Vuoden 2013 aikana kehitettiin erityisesti tiedon keräämiseen liittyviä uusia ratkai-
suja. 

Valtioneuvosto hyväksyi syksyllä 2013 valtion tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoituksen uudista-
mista koskevan periaatepäätöksen. SYKE osallistui päätöstä edeltävään valmistelutyöhön aloitteellisesti 
nostamalla esiin mm. EU-hankkeiden omarahoitukseen liittyviä toimenpide-ehdotuksia. Ympäristömi-
nisteriö ja SYKE aloittivat valtioneuvoston päätöksen jälkeen muutoksen toimeenpanoon liittyvien lin-
jausten ja käytännön toimenpiteiden suunnittelun, jotta muutokset voidaan viedä vuosina 2015–17 läpi 
hallitusti. 
 
 

1.2.2 Tutkimustoiminta ja asiantuntijapalvelut teema-alueittain 
 

1.2.2.1 Ilmastonmuutos ja ilmansuojelu 

SYKE laati arvion vuoden 2013 energia- ja ilmastostrategian ympäristövaikutuksista, osallistui aktiivi-
sesti kansallisen sopeutumisstrategian valmisteluun sekä selvitti tutkimuksissa Suomen ja EU:n politiik-
katoimien toteutusta ja vaikutuksia. Arviot osoittivat, että ilmastonmuutosta koskevia strategisia linja-
uksia on mahdollista toteuttaa esimerkiksi energiantuotannossa ja liikennepolitiikassa siten, että ne ovat 
sopusoinnussa muiden ympäristötavoitteiden kanssa, mutta se vaatii mahdollisten sivuvaikutusten tar-
kastelua ja kestävyysehtojen asettamista konkreettisille toimenpiteille. Energia- ja ilmastostrategian 
laatimisprosessi ei kuitenkaan ollut kovin avoin, eikä sen valmistelun yhteydessä juurikaan syntynyt 
laajempaa yhteiskunnallista keskustelua strategian tavoitteista. 

SYKE on osallistunut aktiivisesti eurooppalaiseen tutkimusyhteistyöhön, jossa tarkastellaan ilmas-
to- ja energiapolitiikan muotoutumista. SYKEssä on analysoitu kansainvälisiä mallituloksia ja sovellettu 
niitä vaikutustarkasteluissa sekä jatkettu mallien kehittämistä ilmasto- ja ilmansuojelupolitiikan keskei-
sillä alueilla, kuten uusiutuvan energian käytön ja ilmastonmuutoksen vaikutusten arvioinnissa. Mallien 
avulla on mm. pystytty osoittamaan, että hinnoittelujärjestelmät vaikuttavat erilaisten uusiutuvien ener-
gialähteiden markkinoihin ja kehitykseen. Ilmastonmuutoksen vaikutustarkasteluissa osoitettiin, että 
arvioihin liittyvää epävarmuutta voidaan paremmin hallita, kun eri mallien antamia tuloksia yhdistetään 
siten, että voidaan arvioida tietyn vaikutuksen todennäköisyyttä eri skenaarioilla. 

Vuoden 2013 energia- ja ilmastostrategian arvioinnissa tarkasteltiin myös sen vaikutuksia ilman-
suojeluun. SYKEn arvion mukaan ilmansaastepäästöt vähenevät vuoteen 2020 mennessä polttoaineitten 
käytössä ja laadussa tapahtuvien muutosten sekä tehostuvien päästövähennystekniikoiden ansiosta. Rik-
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kidioksidin ja typenoksidien päästöt alenevat noin neljänneksen mm. energiantuotannon ja teollisuuden 
kiristyvien päästömääräysten ansiosta. Liikenteen typenoksidien ja hiukkasten pakokaasupäästöt laske-
vat merkittävästi uusien ajoneuvojen tiukkenevien päästönormien ja autokannan uusiutumisen myötä. 
Strategian tarkennetussa perusskenaariossa mainitut tieliikenteen tehostumistoimet ja kulkutapamuutok-
set (esim. toimet, joilla edistetään siirtymistä autoilusta pyöräilyyn ja joukkoliikenteen käyttöön) alen-
taisivat tehokkaasti pienhiukkasille altistumista, koska ne vähentävät sekä pakokaasu- että katupöly-
päästöjä kaupunkialueilla, missä päästöille altistuu suuri määrä ihmisiä. 

SYKEn arviointi osoitti, että puun pienpoltto on päästölähde, jonka kehitykseen tulisi kiinnittää eri-
tyistä huomiota. Yhtäältä pientalojen energiamääräysten kiristyminen vähentää lämmitystarvetta tule-
vaisuudessa, mutta toisaalta fossiilisten polttoaineiden ja lämmityssähkön kallistuminen voi lisätä puu-
lämmityksen määrää ja sitä kautta pienhiukkasten päästöjä. Pienpolttolaitteiden päästöille on EU-tasolla 
valmisteilla lainsäädäntöä, mutta ne koskevat vain uusia tulisijoja ja vaikuttavat siten päästöihin varsin 
hitaasti. Terveysvaikutusten kannalta varsinkin tiheästi asutuilla pientaloalueilla olisi tärkeää kiinnittää 
huomiota talokohtaisen lämmityksen pienhiukkaspäästöihin. Myös mustahiilipäästöjen ilmastovaikutus-
ten näkökulmasta talviaikaan, eli lämmityskautena, tapahtuvat päästöt ovat haitallisimpia. Erityisen 
suuria päästöjä aiheuttavat rakenteeltaan yksinkertaiset polttolaitteet ja väärät polttotavat. Huonosti to-
teutettu puulämmitys voi olla epäedullinen paitsi terveysvaikutusten, myös ilmastovaikutusten suhteen. 

SYKE on tuottanut tietoa Suomen ilmaston- ja ilmansuojelutavoitteiden toimeenpanosta ja seuran-
nasta kansainvälisiin raportteihin velvoitteiden ja sovittujen suunnitelmien mukaisesti. Lisäksi SYKE on 
jäsen Euroopan ympäristökeskuksen (EEA) ilmastonmuutosta ja siihen sopeutumista käsittelevässä 
teemakeskuksessa (EEA Topic Centre on Climate Change and Adaptation). Teemakeskuksen työssä 
SYKE on vastannut mm. osasta ilmastonmuutoksen vaikutuksia ilmentävistä indikaattoreista ja osallis-
tunut sopeutumista tarkastelevan raportin laatimiseen. Indikaattorit osoittavat ilmastonmuutoksen etene-
vän. Sopeutumistoimissa eri Euroopan maat ja eri sektorit ovat edistyneet varsin eri tahdissa. Raportoin-
timenetelmien kehittäminen etenee eri tutkimushankkeissa, mutta uusia vakiintuneita menetelmiä ei ole 
vielä syntynyt. Suomessa kansallisen ilmastopolitiikan raportointia on vielä toteutettu osin hajanaisesti, 
eikä yhtenäisestä raportointijärjestelmästä voida vielä puhua. 

SYKE osallistui ”Ilmastonmuutoksen vaikutukset ekosysteemipalveluihin – prosessit ja sopeutumis-
vaihtoehdot maisematasoilla” -hankkeen kautta Suomen Akatemian rahoittamaan suomalais-
kiinalaiseen yhteistyöhön. Kolmivuotista hanketta rahoittavat Suomen Akatemia ja Kiinan tiedeakate-
mia. Sen tavoitteena on lisätä ymmärrystä keskeisistä ekosysteemiprosesseista ja kehittää menetelmiä, 
jotka liittyvät ilmastonmuutoksen vaikutusten ja sopeutumisvaihtoehtojen arvonmääritykseen maisema-
tasolla. 

”Kohti hiilineutraalia kuntaa” -hanke (HINKU) on laajentunut ja toiminta on syventynyt. Hank-
keessa kuntien tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasupäästöistä 80 prosenttia vuoteen 2030 mennes-
sä. HINKU-kuntien määrä kasvoi 15 kuntaan. Asikkalan, Laitilan, Maskun, Rauman ja Rautjärven liit-
tyminen nosti hankkeessa mukana olevien kuntien asukasmäärän yli 220 000. Seurantatiedot osoittavat, 
että kuntien, yritysten ja kansalaisyhteiskunnan omaehtoinen ilmastonmuutoksen hillitsemistyö etenee 
ja tuottaa tuloksia. Alkuperäiset viisi HINKU-kuntaa ovat onnistuneet leikkaamaan päästöistään 12–18 
prosenttia, selvästi enemmän kuin päästökauppaan kuulumattomilla sektoreilla Suomessa yleensä. 

SYKE on myös arvioinut muita paikallisia kokeiluja, kuten Jyväskylän kaupungin ja Sitran resurs-
siviisaita kokeiluja. Arviot osoittavat, että kokeilut pystyvät konkretisoimaan usein abstrakteilta vaikut-
tavia käsitteitä, kuten luonnonvarojen käytön tehokkuus, ja myös tuottamaan esimerkkejä, joita voidaan 
laajentaa ja soveltaa muilla paikkakunnilla. 

Makean veden ekosysteemien vaikutusta globaaliin hiilen kiertoon on aiemmin tutkittu hyvin vä-
hän. SYKE oli mukana maailmanlaajuisessa, sisävesiä koskevassa hiilidioksidivuokartoituksessa, jonka 
tulokset julkaistiin arvostetussa Nature-tiedelehdessä. Tutkimus osoitti, että varsinkin purojen ja jokien 
vapauttama hiilidioksidimäärä on moninkertainen aiempiin arvioihin verrattuna. Tutkimus auttaa arvi-
oimaan ilmastonmuutoksen kerrannaisvaikutuksia ja muutoksen nopeuteen vaikuttavia tekijöitä. 

Toinen hiilitaseita selvittänyt työ käsitteli soiden turvekerroksen herkkyyttä ilmaston lämpenemi-
selle. Työ tehtiin yhdessä Metsäntutkimuslaitoksen ja Helsingin yliopiston isotooppilaboratorion kanssa. 
Työ paljasti, että turpeen hiilidioksidipäästöt lisääntyvät ilmaston lämmetessä paljon enemmän kuin 
perinteisesti on luultu. Ilmiö on niin merkittävä, että maapallon ilmasto voi sen takia lämmetä huomat-
tavasti nopeammin kuin nykyiset ilmastomallit ennustavat. SYKEn, Tampereen teknillisen yliopiston ja 
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saksalaisen Max Planck -instituutin tutkijat tekevät yhteistyötä ilmiön kuvaamiseksi instituutin arvostet-
tuun ilmastomalliin. Tavoitteena on, että ilmiö olisi kuvattu muutaman vuoden kuluessa ja mukana kan-
sainvälisen ilmastopaneelin seuraavissa ilmastonmuutosarvioissa. 

 
 

1.2.2.2 Itämeri, vesistöt ja vesivarat 

Itämeren suojelukomissio HELCOMin ministerikokouksessa lokakuussa 2013 sovittiin Itämeren suoje-
lun toimenpideohjelman (BSAP) ravinnekuormituksen päästökatosta sekä maa- ja allaskohtaisista vä-
hennystavoitteista. SYKE arvioi kokousta varten, onko Suomelle esitettyjen tavoitteiden saavuttaminen 
mahdollista ja millä ihmistoiminnan sektoreilla vähennykset voitaisiin toteuttaa. Käytössä olevien mal-
lien ja laajapohjaisen asiantuntijatyön tuloksena Suomen kuormituksen tavoitteeksi tuli vähentää fosfo-
ripäästöistä 330 tonnia ja typpipäästöistä 2430 tonnia vuoteen 2021 mennessä. Tavoitteet ohjaavat jat-
kossa vesien- ja merenhoidon toimenpideohjelmien suunnittelua. 

HELCOMin ministerikokouksessa olivat esillä myös Puolan jätekipsivuorten päästöt. SYKEn ja 
Puolan viranomaisten heinäkuussa toteuttamalla yhteisnäytteenotolla selvitettiin Gdanskissa ja Policessa 
sijaitsevien jätekipsivuorten mahdollisia päästöjä läheisiin jokiin ja edelleen Itämereen. Yhteisnäyt-
teenotto perustui Puolan ja Suomen ympäristöministerien päätökseen. Näytteiden perusteella Gdanskin 
kipsivuoresta pääsee merkittävästi fosforia Kuolleeseen Veikseliin, ja myös Policen kipsivuoresta vuo-
taa jonkin verran fosforia Oderjokeen. Tulosten perusteella on syytä jatkaa tutkimuksia kummallakin 
alueella. Kipsivuorten päästöjen selvittäminen osoitti, että Itämeren nykyisissä kuormitustiedoissa ja 
kuormituksen seurannassa on merkittäviä puutteita. 

Euroopan unionin meristrategiadirektiivin yhtenevän ja koordinoidun toimeenpanon suunnittelua 
tukevassa kahdessa EU-hankkeessa kehitettiin menetelmiä aluemeriin kohdistuvien riskien ja paineitten 
arviointiin sekä tuotettiin arviot Itämeren eri alueiden tilasta. Hankkeet tuottivat EU:lle suosituksen 
merien tila-arvioiden tekemisestä sekä ehdotuksen yhtenäisestä alueellisesta seurantaohjelmasta ja me-
ren tilan arviointiohjelmasta.  

Pohjoisten jääpeitteisten meriekosysteemien ravinne- ja hiilenkierron prosesseista saatiin uutta tie-
toa laajasta, Suomen Akatemian rahoittamasta kansainvälisestä tutkimuksesta, jonka tavoitteena oli 
lisätä tietoa ilmastonmuutoksen vaikutuksista Itämeressä ja sen vaikutuspiirissä. Hanke selvitti liuen-
neen eloperäisen aineksen vapautumista maaperästä, huuhtoutumista vesistöihin ja mereen sekä sen 
prosessointia rannikkovesissä ja mahdollisia vaikutuksia Itämeren ekosysteemissä. Tulokset osoittavat, 
että jokien kuljettama eloperäinen aines on pääosin liuenneessa muodossa ja 10–20 % aineesta proses-
soituu tai poistuu jo rannikkovesissä. Valtaosa eloperäisen aineen jokikuormasta kuitenkin kulkeutuu 
avomerialueille asti. Vuodenaikojen, sadannan ja lumipeitteen muutokset voivat vaikuttaa mereen kul-
keutuvan liuenneen eloperäisen aineen kuormitukseen ilmastomuutoksen edetessä. Meressä liuennut 
eloperäinen aines voi vaikuttaa meriekosysteemeihin monin tavoin. Tutkimuksen tulokset tukevat me-
reen kulkeutuvan eloperäisen aineen seurannan jatkamista osana Suomen kansallisen merenhoitosuunni-
telman edellyttämää yhdennettyä meriympäristön seurantaa. 

SYKE osallistui monivuotiseen, kansainväliseen KNOWSEAS-hankkeeseen, joka tukee merenhoi-
don suunnittelua ja Itämeren suojeluohjelman toteutusta. SYKE veti hankkeen Itämereen keskittyvää 
osaa, joka tutki rehevöitymisongelmaa, turskan liikakalastusta ja niihin liittyviä politiikkakeinoja sys-
teemisestä näkökulmasta. Hankkeessa kehitettiin monitieteistä mallinnusta, joka käsitteli ekosysteemisiä 
prosesseja ja suojelutoimien taloudellisia vaikutuksia. Rehevöitymisen torjunta osoittautui taloudellises-
ti kannattavaksi erityisesti virkistyskäyttöarvojen kautta saatavien hyötyjen kautta. Myös turskakannat 
voivat hyötyä rehevöitymisen torjunnasta, mutta varmimmin terveistä turskakannoista saatava taloudel-
linen hyöty saadaan aikaan toimivalla kalastuksensäätelyllä. 

Suomen Akatemian rahoittamassa hankkeessa (ENSCA) tutkittiin vesienhoidon suunnittelun käy-
täntöjä, joilla tavoitellaan vesistöjen hyvää tilaa. Tutkimustulokset osoittavat, että vesimuodostumien 
tunnistaminen ja luokittelu ovat vaiheita, jotka tuottavat konkreettisia laatunormeja. Tällä norminmuo-
dostuksella on selviä vaikutuksia ympäristöluvan määräytymiseen, joskin todennettavissa oleva yhteys 
riippuu toimintasektorista. Vesienhoitosuunnittelussa määritellyillä toimenpiteillä oletetaan olevan tär-
keä rooli vesistöjen hyvän tilan saavuttamisessa. Toimenpiteiden toteutuminen riippuu kuitenkin siitä, 
miten esimerkiksi maatalouspolitiikka tukee tehtävää. Ohjelmat ovat myös reaktiivisia: toimenpiteenä 
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tulee helposti kirjatuksi, mitä jo sillä hetkellä tehdään tai edellytetään tehtäväksi. Hankkeen tuloksia 
hyödynnetään seuraavilla vesienhoitokausilla ja meristrategiadirektiivin toimeenpanossa. 

Kansainvälisessä REFRESH-hankkeessa selvitettiin ilmastonmuutoksen ja maankäytön vaikutuksia 
järvien tilaan sekä maatalouden ravinnekuormituksen vähentämistä mahdollisimman kustannustehok-
kaasti. Hankkeen tuloksia hyödynnetään laadittaessa suosituksia maatalouden kuormituksen vähentämi-
seksi. SYKE tuotti hankkeessa lisäksi reaaliaikaista tietoa Säkylän Pyhäjärven vedenlaadusta ja sinile-
väkukintojen määrästä järvelle sijoitetulla mittauslautalla. 

SYKE on päivittänyt pohja- ja pintavesien ekologisen tilan luokittelun sekä keinotekoisten ja voi-
makkaasti muutettujen vesistöjen luokittelun. Uusi luokittelu on tärkeä pohjatyö käynnistyneessä ve-
sienhoitosuunnitelmien ja toimenpideohjelmien tarkistamisessa. Vesienhoidon toimenpiteiden suunnit-
telun ohjeistus valmistui. Myös vesienhoitoa tukevat mallityökalut on saatu kuntoon, ja vuonna 2014 
SYKE tuottaa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille arviointeja hajakuormituksesta, vesiensuoje-
lutoimenpiteiden vaikutuksista ja vesien tilan paranemisen hyödyistä. Vesienhoidon toisella suunnitte-
lukierroksella vesienhoitosuunnitelmat ja toimenpideohjelmat tulevatkin olemaan aiempaa tarkempia ja 
kohdennetumpia. 

SYKEn koordinoimana kullekin vesienhoitoalueelle tuotettiin raportti vesiympäristölle vaarallisten 
ja haitallisten aineiden kuormituksesta pintavesissä. Lisäksi laadittiin taustatietopaketti vesipuitedirek-
tiivin ns. uusista aineista, joihin kuuluu esimerkiksi lääkkeitä ja hormoneja. SYKE kartoitti pienimuo-
toisesti niiden esiintymistä puhdistetuissa jätevesissä ja pintavesissä. Joitakin verenpainelääkkeitä ha-
vaittiin enemmän kuin aiemmissa pohjoismaisissa kartoituksissa. 

SYKE aloitti ympäristöministeriön pyynnöstä tutkimuksen metallien biosaatavuutta kuvaavien mal-
lien soveltuvuudesta Suomen oloihin. Tässä vesipolitiikan puitedirektiivin toimeenpanoa tukevassa tut-
kimuksessa yhteistyökumppanina on Jyväskylän yliopisto. Eurooppalaisessa yhteistyöhankkeessa SY-
KE jatkoi vesipolitiikan puitedirektiivin laatuvaatimukset täyttävän analyysimenetelmän kehittämistä 
palonestoaineiden määrittämiseksi pintavesistä. Kehitettyä menetelmää voidaan hyödyntää jatkossa, kun 
kehitetään menetelmää palonestoaineiden määrittämiseksi kalanäytteistä. 

Jätevesien tarkkailun tehostamiseen tähtäävää työtä jatkettiin. SYKE tarkasteli uuden toksisuuden 
arviointimenetelmän soveltuvuutta jätevesien tarkkailuun ja selvitti, millaisia toksisuuden raja-arvoja 
muiden maiden lainsäädännössä ja ohjeistuksessa on asetettu. SYKE esitti ympäristöministeriölle, että 
jäteveden toksisuuden raja-arvot otettaisiin käyttöön myös Suomessa. SYKE ehdotti, että jäteveden 
vaikutusten osoittamiseen käytettäisiin standardisoituja lyhyt- ja pitkäaikaisia toksisuustestejä, joihin 
kuuluvat myös perimän muutoksia ja hormonitoiminnan häiriöitä mittaavat testit. SYKE pystytti solu-
viljelylaboratorion, jota hyödynnetään jatkossa mm. jätevesien yksityiskohtaisemmissa vaikutustutki-
muksissa. Solutason tutkimusmenetelmillä tarkennetaan jätevesien sisältämien erilaisten yhdisteiden 
merkitystä, ja ne soveltuvat myös uusien aineiden tutkimiseen ja päästölähteiden kartoittamiseen. 

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen edellyttää tulevaisuudessa muutoksia vesistöjen säännöstelyyn. 
Tästä syystä SYKE on selvittänyt Kokemäenjoen vesistön säännöstelyvaihtoehtoja yhdessä sidosryhmi-
en edustajien kanssa. Tuloksia hyödynnetään tulvariskien hallinnan suunnittelussa ja toimenpiteiden 
arvioinnissa. Vastaavasti Inarijärven säännöstelyvaihtoehtoja selvitetään rajavaltuutettujen toimeksian-
nosta yhdessä norjalaisten ja venäläisten kanssa.  

SYKE on tukenut tulvaryhmiä sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksia tulvariskien hallin-
nan toimenpiteiden monitavoitearvioinnissa, laatinut ohjeistuksen tulvariskien hallinnan suunnitteluun 
ja kehittänyt tulvakarttapalvelua ja tulvatietojärjestelmää. 

Euroopan unionin rahoittama virtavesien kunnostushanke (RESTORE) valmistui. Hankkeeseen 
osallistui kaikkiaan kuusi EU-maata ja se toteutettiin yhteistyössä Euroopan jokikunnostuskeskuksen 
(ECRR) kanssa. Hankkeen päätuote on RiverWiki-työkalu, johon on koottu yli 500 esimerkkiä jokien 
kunnostuksesta eri puolilta Eurooppaa. 

Ympäristövahinkojen torjunnassa otettiin vuoden 2013 alussa käyttöön uusi SYKEn kehittämä 
BORIS-tilannekuvajärjestelmä, ja SYKE järjesti järjestelmän käyttöönottokoulutusta ympäristövahinko-
jen torjuntaan osallistuville toimijoille. Tilannekuvajärjestelmä on kaikkien ympäristövahinkojen torjun-
taan osallistuvien viranomaisten käytössä. Loppuvuodesta järjestelmä sai kansainvälistä tunnustusta 
alan kattojärjestöiltä. 

Onnettomuuteen varautuminen, ympäristövahinkopäivystys ja vuotuiset öljyntorjuntaharjoitukset 
muodostavat Suomen ympäristökeskuksen johtaman merellisen öljyntorjuntatyön selkärangan. Vuonna 
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2013 ympäristövahinkopäivystykseen tuli 135 hälytystä, joista 16 liittyi laivoihin. Öljyntorjunta-alukset 
lähetettiin paikalle kolmeen alusonnettomuuteen. Päästövalvonnassa havaittiin 50 öljypäästöä, niistä 9 
havaitsi lentovalvonta. 

Vuonna 2013 SYKE osallistui öljyntorjuntaharjoituksiin Kalajoen edustalla, Kotkassa, Virossa ja 
Saksassa. Suomi oli mukana kolmessa kansainvälisessä lentovalvontaharjoituksessa, ja SYKE vastasi 
niistä yhden järjestelyistä Suomessa. Operatiivisten tehtävien yksi prioriteetti koski uutta teknologiaa. 
Tähän liittyen testattiin miehittämättömien lennokkien käyttöä lähitiedustelussa ja kehitettiin edelleen 
tietokantajärjestelmän ominaisuuksia. 

Öljyntorjuntakalustoa kehitettiin edelleen. Louhi-öljyntorjunta-alukseen asennettiin uudenlaiset öl-
jynkeräykseen tarkoitetut peräharjat, joita testattiin öljyntorjuntaharjoituksessa. Laitteistoa kehitetään 
edelleen ja vastaavia asennetaan lähivuosina muihinkin öljyntorjunta-aluksiin. Laite on uusi avaus myös 
arktisten alueiden öljyntorjuntaan. 

Kaluston hankintatehtävissä SYKE osallistui kahden yhteysaluksen öljyntorjuntavarusteiden han-
kinnan valvontaan, valtion öljyntorjuntajäänmurtajan suunnitteluun, Rajavartiolaitoksen Turva-aluksen 
viimeistelyyn ja Hylje-aluksen peruskorjauksen suunnitteluun. 

SYKE osallistui ympäristöministeriön johdolla Arktisen neuvoston neuvotteluihin, joiden tuloksena 
Kiirunassa allekirjoitettiin uusi, arktisia maita velvoittava öljyntorjuntasopimus. SYKE osallistuu lähi-
vuosina sopimuksen mukaisen operatiivisen ohjeistuksen laadintaan.  

SYKEn tekemässä öljyntorjunnan riskianalyysissa määriteltiin Perämeren liikenteellisesti hankalat 
alueet, jotka ovat öljyonnettomuuksien kannalta potentiaalisia riskikohteita. Analyysin perusteella kye-
tään suuntaamaan varautumisen painopistettä ja operatiivisia torjuntatoimia alueella. Vuonna 2012 to-
teutetusta laajasta, kaikkien Itämeren maiden yhteisestä Balex Delta -öljyntorjuntaharjoituksesta luovu-
tettiin loppuraportti ja av-materiaali Euroopan unionille. EU:n tutkimushankkeista päättyivät vuoden 
2013 aikana merenkulun turvallisuutta selvittävä MIMIC ja vapaaehtoista meripelastusta kehittänyt 
RescOp. MIMIC-hankkeessa pohdittiin merenkulun riskejä laaja-alaisesti ja kehitettiin erilaisia työkalu-
ja riskinarviointiin, mukaan lukien onnettomuuden seurausten arvioinnissa usein hankalien arvostuskä-
sitteiden arvioinnit. RescOp-hankkeen avulla käynnistettiin itäisellä Suomenlahdella vapaaehtoinen 
meripelastustoiminta, joka tukee omalta osaltaan viranomaisten johtamaa meripelastustyötä. 

 
 

1.2.2.3 Kulutus, tuotanto ja luonnonvarat 

SYKE tutki Suomen talouden kokonaismateriaalivirtoja ja eri toimialojen materiaalin käyttöä vuonna 
2008 ja niiden kehitystä vuoteen 2003 ympäristölaajennetun panos–tuotosmallin avulla. Vuonna 2008 
Suomen talouden raaka-ainekäytöstä yli puolet aiheutui tuonnista ja hieman alle puolet meni vientiin. 
Vuodesta 2010 vuoteen 2030 Suomen bruttokansantuotteen ennustetaan kasvavan 35 %. Materiaalien 
suora kulutus kasvaa silloin 59 %, mutta raaka-aineiden kulutus 14 %. Materiaalituottavuus siis laskee, 
mutta raaka-ainetuottavuus nousee 18 %. Kotimaisten luonnonvarojen otto kasvaa arvion mukaan 70 %, 
kaksi kertaa enemmän kuin bruttokansantuote. Kaksi kolmasosaa kasvusta johtuu metallimalmien lou-
hinnan lisääntymisestä. SYKE arvioi myös materiaalitehostumisen kokonaistaloudelliset vaikutukset 
vuodelle 2030. Työn tulokset olivat tärkeää taustamateriaalia Suomen kansallisen materiaalitehokkuus-
ohjelman valmistelussa.  

SYKE selvitti, millaisia potentiaalisia ympäristövaikutuksia ja -riskejä erilaisiin uusiutuvan energi-
an tuotantovaihtoehtoihin liittyy. Työ luokittelee eri tuotantomuotojen ympäristövaikutukset niiden 
merkittävyyden mukaan ja osoittaa uutta elinkaaritutkimusta edellyttävät kohdat. Selvityksen mukaan 
uusiutuvan energian tuotannon ympäristövaikutukset ovat monilta osin hallittavissa, mutta tutkimustie-
toa tarvitaan lisää. Huomiota tulee kiinnittää mm. metsäenergian tuotannon ilmasto-, terveys- ja moni-
muotoisuusvaikutuksiin sekä peltoenergian rehevöitymisvaikutuksiin. Työ palvelee uusiutuvien energia-
lähteiden ratkaisujen kehittämistä. 

FOODWEB-hankkeessa muodostettiin tietoa ja työkaluja, jolla voidaan vaikuttaa vastuullisesti tuo-
tetun ruuan kysyntään, ruokaturvallisuuteen ja kuluttajien ruokavalintoihin. Elinkaarianalyysiin pohjau-
tuvalla riskiviestinnällä sekä ympäristö- ja ravitsemustietoisuuden lisäämisellä pyrittiin parantamaan 
kuluttajien tietoisuutta ruuan alkuperään liittyvistä riskeistä Itämeren alueella. Hankkeessa valmistuneen 
laskurin avulla voidaan vertailla erilaisten aterioiden hiilijalanjälkeä, ravitsemuksellista laatua ja niistä 
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aiheutuvaa kemikaalialtistusta. Projektissa tutkittiin ruokaketjujen materiaalivirtoja ja lisättiin tutkimuk-
sen ja tuotekehityksen yhteistyötä ruokaketjussa. 

Teknologioiden kestävyysarviointia varten kehitettiin EU-hankkeessa viiteen eri kestävyyskriteeriin 
perustuva arviointikehikko, laskentasäännöt ja tietokoneohjelma. Menetelmällä arvioitiin neljän eri tek-
nologiajärjestelmän kehitystä kestävyyden kannalta vuoteen 2030 asti. SYKE veti hankkeessa älypuhe-
limia koskevaa arviota. Arvion mukaan kestävyyden kannalta merkittävimmät älypuhelimien kehitys-
kohteet liittyvät internet-käytön seurauksena syntyvien kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen, 
käytöstä poistettujen puhelimien metallien kierrättämiseen, puhelimien valmistus- ja käyttömaiden väli-
sen tulonjaon tasaamiseen sekä työolojen parantamiseen ja lapsityövoiman käytön lopettamiseen puhe-
limien valmistusmaissa. EU-hanke palvelee etenkin strategista tuotesuunnittelua. 

Kestävää kalanviljelyä kehittäneessä EU-hankkeessa tarkasteltiin kattavasti erilaisten merialueiden 
kestävää käyttöä tukevien hallinta- ja suunnittelukäytäntöjen vaikuttavuutta. Arviointi pohjautuu kuu-
teen tapaustutkimukseen eri puolilta Eurooppaa, joista yksi koski Saaristomeren kalankasvatusta. Siinä 
laadittiin suositukset kestävän kalankasvatuksen suunnitteluun ja toteutukseen Suomessa. Tutkimus 
suositteli mm. kalanrehun valmistamista Itämeren omista raaka-aineista, kalastajien rohkaisemista vähä-
arvoisen kalan poistokalastukseen, poistokalastuksen taloudellista tukemista ja kansallisen kalankasva-
tuksen sijainninohjaussuunnitelman täysimääräistä toteuttamista ja sen huomioimista kalankasvatuksen 
ympäristölupaprosesseissa. Tulosten avulla voidaan kehittää meri- ja rannikkoalueiden käytön suunnit-
telua. 

SYKE osallistuu aktiivisesti Arktisen neuvoston työhön saastumisen vähentämiseksi. Suomen asi-
antuntemus arktisen alueen ja erityisesti Venäjän saasteiden suhteen on saanut huomattavaa näkyvyyttä 
Arktisen neuvoston piirissä. SYKEn edustaja on toiminut vuosina 2009–12 neuvoston ACAP-
työryhmän varapuheenjohtajana ja vuodesta 2013 lähtien sen sihteerinä. SYKEn asiantuntijat osallistui-
vat vuonna 2013 useisiin ACAP:n projekteihin. Niistä yksi koski elohopea- ja mustahiilipäästöjen rajoit-
tamista. Venäjän vanhentuneita torjunta-aineita koskevassa projektissa SYKE on vetovastuussa. Van-
hentuneiden torjunta-aineiden päästöjä arktiselle alueelle on pystytty pienentämään. 

Valosaasteen vakavuutta ympäristöongelmana käsitellyt hanke selvitti kokonaiskuvaa ongelman 
olemuksesta, kehityksestä ja mahdollisista ratkaisukeinoista. Hankkeessa luotiin ymmärrystä nykyajalle 
tyypillisistä vähittäin etenevistä mutta laajasti vaikuttavista ympäristömuutoksista, joiden hahmottami-
seksi ja hallitsemiseksi on välttämätöntä koota ja soveltaa monialaista tutkimustietoa. Hanke tuotti va-
losaastetta käsittelevän tietokirjan Valon varjopuolet – valosaaste ympäristöongelmana ja siihen liitty-
vän julistenäyttelyn. Ne herättivät vilkkaan julkisen keskustelun ja loivat pohjaa asian jatkokäsittelylle. 
Hankkeella edistetään julkishallinnon, kuluttajien ja yritysten kestäviä valintoja. 

SYKE arvioi, miten pysyvien orgaanisten yhdisteiden (POP-yhdisteet) raja-arvojen tiukentuminen 
vaikuttaa käytännön jätehuollon järjestämiseen ja kierrätysmateriaalien käyttöön. Suurimmat muutokset 
liittyvät sähkö- ja elektroniikkaromun sekä autonromujen jätehuoltoon, jossa POP-yhdisteitä mahdolli-
sesti sisältävät muovit tulisi saada eroteltua muista jätemateriaaleista. Työ edistää kestävää materiaalita-
loutta ja kotimaisten yhteistyöverkostojen kehittymistä. Lisäksi se lisäsi jätehuoltoyritysten tietoisuutta 
alan ympäristönsuojelullisista vaatimuksista. SYKE järjesti yhdessä Tukesin kanssa kansalaisjärjestöille 
suunnatun seminaarin kemikaaleista arjessa ja osallistui kansallisen kemikaaliviestinnän suunnitelman 
laadintaan. 

SYKE kehitti edelleen menetelmiä laajassa käytössä olevien kuluttajakemikaalien, kuten lääkeai-
neiden, mittaamiseksi luonnonvesistä ja jätevesistä. Yksi tutkittavien kuluttajakemikaalien ryhmä on 
keinotekoiset makeutusaineet. Tutkimukset osoittivat, että veteen päätyneet makeutusaineet eivät juuri 
hajoa valon vaikutuksesta, esimerkiksi silloin, kun juomavettä puhdistetaan UV-valolla. Lisäksi tutkit-
tiin keinotekoisten makeutusaineiden vaikutuksia vesikirpun lisääntymiseen. Alustavien tulosten perus-
teella keinotekoisilla makeutusaineilla havaittiin lisääntymistä häiritseviä vaikutuksia. 

Nanohiukkasten ympäristövaikutuksiin liittyvä tutkimus jatkui SYKEn laboratoriossa. SYKEn ai-
kaisemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että ympäristön ominaisuudet vaikuttavat nanohiukkasten 
muuntumiseen ja käyttäytymiseen merkittävästi. Uusissa tutkimuksissa ympäristötekijöiden merkitys on 
entisestään korostunut. Esimerkiksi nanomuotoisen titaanidioksidin sakkautuminen ja sedimentoitumi-
nen vesistössä riippuu veden laadusta. Alustavien tulosten mukaan titaanidioksidin sedimentoitumista 
vesistössä pystytään suurella todennäköisyydellä ennustamaan muutaman keskeisen vedenlaatutekijän 
avulla. 
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Tutkimus nanomuotoisen titaanidioksidin ja raskasmetallien yhteisvaikutuksesta vesieliöihin aloi-
tettiin. Alustavien tulosten mukaan nanomuotoinen titaanidioksidi vahvisti joidenkin raskasmetallien 
toksista vaikutusta ja heikensi toisien. Jatkotutkimuksissa pyritään etsimään havaituille eroille selvittä-
viä tekijöitä mm. kemiallisten analyysien avulla. 

Nanomuotoisen hopean vaikutusten tutkimista jatkettiin altistamalla lieroja nanohopealle ravinnon 
ja maaperän kautta. Vertailukohteena käytettiin erittäin helppoliukoista hopeayhdistettä. Tulosten perus-
teella nanomuotoinen hopea on lieroille vähemmän myrkyllistä kuin liuennut hopea. 

Massa- ja paperiteollisuuden parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT) vertailuasiakirjan uudista-
minen alkoi EU:ssa vuonna 2006 ja lopulliset teollisuuspäästödirektiivin mukaiset BAT-päätelmät hy-
väksytään vuoden 2014 alussa. SYKE tuotti runsaasti aineistoa Suomen massa- ja paperiteollisuuden 
tekniikoista sekä päästö- ja kulutustasoista EU:n BAT-päätelmien pohjaksi sekä vaikutti niiden tason 
määrittelyyn. Työn tuloksia käytetään suoraan massa- ja paperiteollisuuden ympäristölupamääräysten 
pohjana Suomessa ja muualla EU:ssa. 

Yhdyskuntajätevesien käsittelyn parhaita käytettävissä olevia tekniikoita (BAT) kartoittaneessa 
työssä selvitettiin kattavasti suomalaisten yhdyskuntajätevesien puhdistamoiden tekniikat, toiminta ja 
niillä saavutettavat päästötasot. Tuloksena koottu yhdyskuntien jätevedenpuhdistamoiden BAT-raportti 
toimii erinomaisena pohjatietona ja ohjeena puhdistamoiden suunnittelijoille, toimijoille ja lupaehtoja 
tekeville viranomaisille. 

SYKE tuki ympäristöministeriön sekä teollisuus- ja elinkeinoministeriön toimintaa kaivannaistoi-
minnan ympäristövaikutusten hallinnan parantamiseksi osallistumalla vuonna 2013 kestävän kaivosteol-
lisuuden toimintaohjelman ja ympäristöturvallisuutta käsittelevän työryhmän viranomaisyhteistyötä 
kehittävien ehdotusten valmisteluun sekä kaivoksille suunnattujen stressitestien suunnitteluun, toteutuk-
seen ja raportointiin. 

EU:n kaivannaisjätedirektiivi (2006/21/EY) edellyttää, että kukin jäsenmaa kartoittaa toimintansa 
lopettaneiden kaivosten suljetut ja hylätyt kaivannaisjätealueet ja arvioi, aiheutuuko niistä vakavaa ym-
päristön pilaantumista tai muuta mahdollista vaaraa ympäristölle. SYKEn ja Geologian tutkimuskeskuk-
sen tekemän kartoituksen mukaan Suomessa on 378 toimintansa lopettanutta metallimalmikaivosaluetta. 
Yhdenkään suljetun ja hyljätyn kaivannaisjätealueen ei arvioida aiheuttavan suuronnettomuuden vaaraa. 
Vakavaa ympäristön pilaantumista tai mahdollista vaaraa ympäristölle aiheuttaa kuitenkin 53 jätealu-
etta, jotka sijaitsevat 37 kaivoksen alueilla. Jatkotoimenpiteitä vaativia jätealueita on kaikkiaan 42. Työn 
tulokset palvelevat viranomaistoimintaa, ja sen perustella tuotettiin suosituksia ja jatkotoimenpide-
ehdotuksia tietojen ylläpitoa, päivitystä ja raportointia sekä tiedonhallintaa koskien. 

SYKE laati ehdotuksen alueellisten jätesuunnitelmien kehittämisestä. Suunnitelmia ehdotetaan ke-
vennettäväksi mm. rakenteellisten uudistusten, lainsäädännöllisten muutosten, keskinäisen yhteistyön 
tehostamisen sekä seurannan ja viestinnän keskittämisen avulla. Hanke tukee kansallisen jätepolitiikan 
tavoitteiden toteutumisen ja vaikuttavuuden arviointia. 

SYKE osallistui turvetuotannon vesiensuojelun parantamiseen. Maaperältään happamia turvetuo-
tantoalueita varten kehitettiin neutralointilaite, jonka avulla voidaan vähentää happamien valumavesien 
ympäristölle aiheuttamia riskejä. Turvemaiden maankäytön vesistövaikutusten arvioiminen on ollut 
vaikeaa, sillä käytössä olleet indikaattorit eivät sovi pieniin latvavesistöihin. SYKE kehitti pienien lat-
vavesien velvoitetarkkailuun soveltuvia biologisia seurantamenetelmiä. Esimerkiksi vesisammal sopii 
hyvin metallien havaitsemiseen ja keinoalustalle kertyvät piilevät kuvaavat hyvin ravinnekuormituksen 
vaikutusta. 

Ympäristövaikutusten arviointiin (YVA) on kehitetty järjestelmällistä lähestymistapaa ja työkaluja 
IMPERIA-hankkeessa. Työkaluja on hyödynnetty Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjois-Savon alu-
eille sijoittuvan, Suomen suurimman sisämaan tuulipuistohankkeen YVA:ssa. Hankkeessa on myös 
aloitettu oppaiden laadinta YVA-arviointien laadun ja vaikuttavuuden parantamiseksi. 

Maalämmön käyttö rakennusten lämmittämisessä on lisääntynyt koko 2000-luvun ajan. Nykyisin 
energiakaivoja käytetään myös kesällä jäähdytykseen. Tähän asti maalämpöjärjestelmien sijoittamis- ja 
lupakäytännöt ovat olleet erilaisia eri puolilla Suomea. Käytäntöjen yhtenäistämiseksi SYKE laati op-
paan Energiakaivo – Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa. Se käsittelee maalämpöjärjestelmiin 
liittyvää lainsäädäntöä, suunnittelua, rakentamista, käyttöä ja huoltoa. Oppaassa annetaan suositukset ja 
toimintaohjeet maalämpöjärjestelmien toteuttamiseen ja lupakäytäntöihin.  
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SYKE osallistui yhteishankkeeseen, jossa kehitettiin nanomateriaalipinnoitteen (titaanidioksidi) 
valmistustekniikkaa paperin tai vastaavan materiaalin päällystämiseen. SYKEn osuus oli tutkia labora-
toriossa nanomuotoisen pinnoituksen kestävyyttä. Pinnoitteen todettiin olevan riittävän homogeeninen 
ja kestävä, mutta pinnoitusprosessin tehokkuus vaatii parannuksia ennen tekniikan käyttöönottoa teolli-
sessa mittakaavassa. SYKE tarkasteli myös nanopinnoitteen käytön hyötyjä perinteisen polymeeripin-
noituksen lisänä. Pinnoitteiden vertailu tehtiin tuotteen elinkaariarvioinnin avulla. Nanomateriaalipin-
noitetta käytettäessä polymeerikerrosta voitiin ohentaa, minkä johdosta tuotteen laskennallinen 
ympäristökuormitus pieneni. 

SYKEn koordinoimassa yhteistyöhankkeessa kehitettiin haitallisten aineiden vaikutusten tutkimi-
seen uusia kustannustehokkaita tietotekniikkaan perustuvia menetelmiä, joiden pohjalta voidaan luoda 
myös kaupallisia sovelluksia. Esimerkiksi pohjaeläinten yksinkertaisia morfologisia vaurioita pystytään 
nyt todentamaan konenäön ja kehitetyn hahmontunnistusohjelman avulla, ja infrapunakuvauksesta voi-
daan kehittää nopea ja halpa menetelmä metallisaastuneisuuden kartoitukseen. Perinteisistä mikro-
skooppikuvauksista koottiin morfologisten vaurioiden digitaalinen kuvapankki. 
 
 

1.2.2.4 Ekosysteemipalvelut ja luonnon monimuotoisuus 

SYKE osallistui Suomen luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön kansallisen strategian 
ja toimintaohjelman toteutukseen ja seurantaan muun muassa kokoamalla toimintaohjelman toteutusta 
koskevan 5. maaraportin. Maaraportin keskeinen aineisto koostettiin SYKEn ylläpitämästä Luonnontila-
portaalista.  

Biodiversiteettisopimuksen tavoitteiden toteutusta tukevat myös useat muut kansainväliset sopi-
mukset, joiden toimeenpanoon SYKEn asiantuntijat ja tutkijat osallistuvat. Uhanalaisten lajien ja niiden 
osien kansainvälistä kauppaa säätelevän CITES-yleissopimuksen osapuolikokouksessa saatiin aikaan 
useita merkittäviä päätöksiä, jotka tukevat biodiversiteettisopimuksen tavoitteiden toteutumista.  

SYKE on osallistunut kansallisiin ja kansainvälisiin tilaisuuksiin, joissa on valmisteltu uutta, luon-
non monimuotoisuutta ja ekosysteemipalveluita käsittelevää hallitustenvälistä IPBES-paneelia. Näissä 
yhteyksissä SYKE on mm. tuonut esille luonnonvarojen kestävään käyttöön liittyviä kysymyksiä. 

SYKEn asiantuntijat osallistuivat myös useiden Euroopan unionin työryhmien toimintaan, jotka kä-
sittelevät vuodelle 2020 asetettujen monimuotoisuustavoitteiden toteutusta. Niistä keskeisimpiä on EU:n 
ja jäsenmaiden ekosysteemipalvelujen tilan, kehityssuunnan ja kansantaloudellisen merkityksen arvioin-
tia edistävä työryhmä Mapping and Assessment of European Ecosystem Services. SYKEn asiantuntijat 
vaikuttavat työryhmissä osaltaan Euroopan unionin tapaan toteuttaa kansainvälisiä sopimuksia, joissa 
unioni on mukana. 

SYKE kokosi luontodirektiivin (Artikla 17) ja lintudirektiivin (Artikla 12) mukaiset raportit yhteis-
työssä muiden tutkimus- ja asiantuntijalaitosten, yliopistojen ja Ahvenanmaan maakuntahallituksen 
kanssa. Raportit saivat kiitosta Euroopan komissiolta. Jäsenmaiden raportit ovat keskeisin tietolähde, 
kun komissio arvioi unionin biodiversiteettistrategian tavoitteiden toteutumista ja kohdentaa työhön 
voimavaroja. 

Lintulahdet Life -seurantatutkimus ja Helsingin Vanhankaupunginlahden linnuston seurannan yh-
teenvetoraportti vuosilta 2000–12 valmistuivat. Molempien seurantojen tuloksia käytetään lintuvesien 
kunnostus- ja hoitotöiden suunnittelussa. 

SYKE toteutti ympäristöministeriön pyynnöstä soiden suojelun täydennysohjelmaa koskevia laajoja 
paikkatietotarkasteluita. Työ tähtää tieteellisesti perusteltuun ja kustannustehokkaaseen ohjelman toteu-
tukseen. 

SYKEllä oli merkittävä rooli ojitettujen soiden ennallistamisoppaan valmisteluissa. Opas on yli 60 
asiantuntijan voimin laadittu kooste 25 vuoden ennallistamistyön tuottamasta tietotaidosta, ja se nojau-
tuu vankkaan tieteelliseen perustaan. Kirjaa käytetään laajasti työohjeena soiden ja turvemaiden ennal-
listamis- ja hoitohankkeissa. 

SYKE tutki suojelualueverkon kykyä turvata suojelullisesti merkittävien lintulajien säilymistä il-
maston muuttuessa. Tutkimuksessa havaittiin, että Suomen suojelualueverkko turvaa merkittävästi kos-
teikkojen ja avosoiden lajistoa myös ilmaston muuttuessa, mutta metsälajien kannalta Etelä- ja Keski-
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Suomen suojelualueverkko on riittämätön. Työn tuloksia hyödynnetään luonnonsuojelualueverkoston 
suunnittelussa. 

EU:n Life+-rahaston rahoittama FINMARINET-hanke tuotti uutta tietoa eliölajien ja -yhteisöjen 
esiintymisestä Suomen merialueilla. Kattavassa kartoituksessa koottiin tietoa eläin- ja kasvilajeista yli 
22 000 näytteenottopaikalta. Geologista aineistoa koottiin muun muassa luotaamalla lähes 800 neliöki-
lometriä merenpohjaa. Kartoitus kertoi esimerkiksi sen, että alueellisesti uhanalaisiksi luokitellut ve-
sisammalet – ahdinsammal ja vellamonsammal – muodostavat paikoin Perämerellä laajoja vedenalaisia 
peltoja, mikä voi vaikuttaa vesisammalien uhanalaisuusluokitukseen. 

Kartoituksen tuloksia hyödynnetään tausta-aineistona merialuesuunnittelussa, nykyisten suojelualu-
eiden hoidon ja käytön suunnittelussa sekä suojelualueverkoston riittävyyden arvioinnissa. Merialueiden 
käyttö lisääntyy jatkuvasti. Merenalaisen luonnon tuntemus auttaa sijoittamaan esimerkiksi laivaväyliä, 
ruoppausmassan läjitysalueita ja tuulienergian tuotantoalueita niin, että ympäristöhaitat jäisivät mahdol-
lisimman pieniksi. 

Lisäksi kartoitustietoja käytetään EU:n edellyttämien velvoitteiden, kuten kansallisen merenhoito-
suunnitelman ja luontodirektiivin raportoinnissa. 

SYKE tuki ympäristöministeriötä geenitekniikkalainsäädännön toimeenpanossa, tulkinnassa ja asi-
antuntijatehtävissä mm. edistämällä Cartagenan bioturvallisuuspöytäkirjan toimeenpanoa Euroopan 
neuvoston työryhmässä. SYKE osallistui myös Nagoyan geenivarapöytäkirjan kansallista toimeenpanoa 
edistävään työryhmään. EU valmistelee geenivarapöytäkirjan pohjalta yhteisölainsäädäntöä, ja SYKEn 
asiantuntijat osallistuvat Suomessa tehtävään valmisteluun. SYKEn edustaja toimii geenivarapöytäkir-
jan focal point -tehtävissä ja ympäristöministeriön lainsäädäntöä valmistelevan työryhmän sihteerinä. 

SYKEn edustajat osallistuvat aktiivisesti muuntogeenisten organismien riskinarvioinnin ja riskien 
hallinnan kehittämiseen kansainvälisissä työryhmissä sekä seuraavat synteettisen biologian ja uusien 
DNA-tekniikoiden ympäristövaikutusten arvioinnin kehittämistä ja sääntelyn valmistelua.  

SYKE koordinoi useiden tahojen rahoittamaa Barentsin alueen luonnonsuojelualueverkoston kehit-
tämishanketta, jonka tavoitteena on tukea edustavan luonnonsuojelualueverkoston kehittämistä Suomen, 
Ruotsin, Norjan ja Luoteis-Venäjän pohjoisosissa. Verkoston toteuttamisessa on mukana neljän maan 
kansallisia ja alueellisia luonnonsuojelualueviranomaisia, tutkimuslaitoksia ja luonnonsuojelujärjestöjä. 
Tärkeimmät hankkeessa laaditut suositukset koskevat mm. kansainvälisen biodiversiteettisopimuksen 
toimeenpanon vahvistamista, ilmastonmuutoksesta aiheutuvien ja alueiden kytkeytyneisyyttä koskevien 
analyysien tekoa, jäljellä olevien luonnonmetsien suojelua sekä viranomaisten välisen yhteistyön kehit-
tämistä. 

Konkreettisia tuloksia ovat olleet mm. useat uudet luonnonsuojelualueet Pohjois-Venäjällä ja Ba-
rentsin alueen luonnonsuojeluyhteistyön huomattava tiivistyminen. 

SYKE arvioi soiden ja turvemaiden ekosysteemipalveluja, niiden vuorovaikutussuhteita, ekologisia 
ja yhteiskunnallisia hyötyjä sekä ekosysteemipalvelujen taloudelliseen arvoon vaikuttavia tekijöitä ja 
arvon määrittelemistä. Hanke tuotti tietoa ja toimintasuosituksia soiden ja turvemaiden ekosysteemipal-
velujen tunnistamisesta ja arvottamisesta sekä niiden sisällyttämisestä eriasteiseen päätöksentekoon. 
Hankkeen päätulokset ja suositukset julkaistiin myös ammattilaisille suunnatussa Ympäristö ja Terveys -
aikakauslehdessä. 

SYKEn ja Metsäntutkimuslaitoksen yhteinen hanke Ekosysteemipalvelut ja ihmisen terveys käyn-
nistyi. Tämän Suomen Kulttuurirahaston rahoittaman Argumenta-hankkeen tavoitteena on tuottaa laaja-
alainen yhteenveto ekosysteemipalvelujen yhteydestä ihmisten terveyteen. Tutkijatyöpajoissa kerätyt 
tutkimustarpeet ja -ideat välitetään ympäristöministeriön kautta valtioneuvostolle. Työ parantaa myös 
SYKEn valmiuksia osallistua sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan tutkimusyhteenliittymä SO-
TERKOn toimintaan. 

Vihreä Infra -hanke selvitti maankäytön, luontoarvojen ja ekosysteemipalveluiden turvaamisen ja 
vihreän infrastruktuurin kehittämisen välisiä yhtymäkohtia. Hankkeessa tutkittiin ekosysteemipalvelui-
den riippuvuutta vihreästä infrastruktuurista ja selvitettiin ohjausjärjestelmän muutostarpeita. Vihreän 
infrastruktuurin käsitteellä tarkoitetaan strategisesti suunniteltua verkostoa, joka koostuu luonnontilai-
sista ja osittain luonnontilaisista maa- ja vesialueista sekä erilaisista pienemmistä luontoelementeistä. 
Vihreä infrastruktuuri tuottaa erilaisia ekosysteemipalveluita, kuten tulvavesien imeytyminen, ilman 
viilennys helteillä ja virkistysmahdollisuudet. SYKEssä tuotettu GreenFrame-menetelmä tukee vihreän 
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infrastruktuurin suunnittelutyötä auttamalla tunnistamaan ja arvottamaan ekosysteemipalveluiden tuo-
tannon kannalta tärkeät alueet laadukkaiden paikkatietoaineistojen ja asiantuntija-arvioiden perusteella  

Metsätalouden ja poronhoidon välisiä suhteita Ylä-Lapissa tarkasteltiin yhdessä Riista- ja kalata-
louden tutkimuslaitoksen sekä Metsäntutkimuslaitoksen kanssa. Työ tuotti lukuisia kehittämisehdotuk-
sia ja jatkotutkimustarpeita. Metsätalouden kielteiset vaikutukset porotalouden kannattavuuteen liittyvät 
laajojen ja yhtenäisten talvilaidunalueiden pirstoutumiseen ja vähenemiseen sekä ravintokasvien vähe-
nemiseen metsänkäsittelyaloilla ja niiden välittömässä läheisyydessä. Päätehakkuualueilla porojen talvi-
ravinnon saanti heikentyy. Hanke paransi tietämystä eri ekosysteemipalvelujen hyödyntämisen välisistä 
suhteista ja tuotti tietoa niiden yhteensovittamiseksi. 

Eco-Efficient Tourism -hankkeessa on kehitetty Suomen ja Venäjän rajan ylittävää kestävää matkai-
lua. Matkailuyrittäjille on järjestetty koulutusta kestävyydestä sekä Suomessa että Karjalan tasavallassa. 
Karjalan tasavallassa Kolatselässä ja Jessoilassa käynnistettiin kestävän matkailun mallikohteiden ra-
kentaminen. Samalla molemmin puolin rajaa kehitetään matkailijoiden opastusta ja valistusta rakenta-
malla pysyviä opasteita, joissa olevien koodien avulla on mahdollista älypuhelimella tai tabletilla saada 
lisätietoa kestävästä matkailusta ja sen käytännöistä. 

SYKE kehittää toimintamalleja, joilla järvien kunnostuksesta voitaisiin synnyttää uutta yritystoi-
mintaa. Hankkeessa kehitetään Pohjois-Karjalassa järviruo´on energiakäyttöä, mikä parantaisi samalla 
vesien tilaa. Asia on herättänyt runsaasti mielenkiintoa maakunnan yrityksissä. 

 
 

1.2.2.5 Rakennettu ympäristö ja alueiden käyttö 

SYKE laati yhteistyössä alan konsulttien kanssa ympäristöministeriölle oppaan siitä, miten kaavojen 
vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen tulisi arvioida, sekä raportin rakennetun ympäristön kehityspiirteis-
tä osana maankäyttö- ja rakennuslain toimivuuden arviointia. 

SYKEssä kehitetty uusi yhdyskuntasuunnittelun sovellus tarjoaa kunnille työvälineen, jolla ne voi-
vat analysoida yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän kehityssuuntia kestävän kehityksen näkö-
kulmasta. Sovellus tarkastelee kaupunkia yhdyskuntarakenteen näkökulmasta jalankulku-, joukkolii-
kenne- ja autojärjestelmänä. SYKE on myös laatinut valtakunnallisen, 34 Suomen kaupunkiseudun 
kuvauksen niiden yhdyskuntarakenteen kehityssuunnista. Aiheeseen liittyen SYKE järjesti lokakuussa 
merkittävän kansainvälisen yhdyskuntarakenteen kehityssuuntia käsittelevän seminaarin yhdessä EU:n 
COST-teknologiaverkoston kanssa. 

Rakennetun ympäristön ja maankäytön ohjausjärjestelmää SYKE kehitti useissa eri tutkimus- ja 
kehityshankkeissa. Maankäytön ja liikenteen suunnitteluun laadittiin paikkatietopohjainen työkalu, jon-
ka avulla kunnat ja maakuntien liitot voivat asettaa tavoitteita maankäytölle, seurata tavoitteiden toteu-
tumista ja arvioida ratkaisujen taloudellisia, sosiaalisia ja ekologisia vaikutuksia. 

Keskustojen elinvoimaisuutta, toiminnallista merkitystä ja asemaa yhdyskuntarakenteessa selvitet-
tiin omana hankkeenaan, jonka tuloksena syntyi menetelmä keskustojen ja niiden ulkopuolella sijaitse-
vien kaupan alueiden rajaamiseen sekä menetelmän perusteella tehdyt aluerajaukset kaikille Suomen 
kaupunkiseuduille ja suurimmille maaseudun taajamille. 

Perinteinen kuntarajoihin perustuva kaupunki–maaseutu-luokitus on kuntien koon kasvaessa osoit-
tautunut liian epätarkaksi. SYKE tuotti Aluetypologia-hankkeessa tarkemman, paikkatietoihin perustu-
van 7-portaisen luokituksen, joka ulottuu sisemmästä kaupunkialueesta harvaan asuttuun maaseutuun. 
Samalla selvitettiin maaseudun arvokkaisiin kulttuuriympäristöihin kohdistuvia yhdyskuntarakenteelli-
sia muutoksia ja tyhjillään olevaa rakennuskantaa. Kymmenessä vuodessa Suomen maaseudulla on jää-
nyt tyhjilleen noin 31 000 asuinrakennusta lisää ja tyhjien talojen määrä on kasvanut 40 prosenttia. Tyh-
jeneminen etenee nopeimmin harvaan asutulla maaseudulla, mutta se koskee myös maaseudun taajamia. 

SYKE on tuottanut rakennettua ympäristöä ja alueidenkäyttöä käsitteleviä sisältöjä ympäristö.fi- ja 
SADe-verkkopalveluihin. Esimerkiksi sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelman SADe-
verkkopalveluihin tehtiin työkaluja, jotka parantavat elinympäristöön liittyvää tiedonkeruuta sekä kansa-
laisten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia. Vuonna 2013 verkkopalveluihin valmistui elinym-
päristön tieto- ja analyysipalvelu Liiteri. 

Asuinrakennusten energiakulutuksen ja kasvihuonekaasupäästöjen arviointiin kehitettiin malli, jos-
sa rakennuskohtaiset arviointitulokset pystytään esittämään havainnollisesti karttapohjalla. Mallilla pys-
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tytään myös arviomaan erilaisten parannustoimien, kuten sisälämpötilan laskun, ilmalämpöpumppujen 
lisäämisen ja alueellisten energiaratkaisujen, päästövähennyksiä. Malli palvelee hallinnon, yritysten ja 
kansalaisten päätöksentekoa energiasioissa. 

 

1.2.2.6 Säädösvalmistelun edistäminen 

Vuonna 2013 SYKE osallistui muun muassa ympäristönsuojelulain kokonaisuudistuksen, ilmastolain ja 
jätelain mukaisten asetusten valmisteluun ja luonnonsuojelulainsäädännön kehittämiseen sekä arvioi 
metsälain ja metsätuholain uudistusten vaikutuksia. 

Lisäksi SYKE osallistui EU:n ympäristövaikutusten arviointia koskevan direktiivin uudistamistyö-
hön sekä geenivarojen saatavuutta ja käyttöä koskevan ABS-pöytäkirjan kansallisen täytäntöönpanon 
valmisteluun. 

Nykyisestä lainsäädännöstä SYKE arvioi maankäyttö- ja rakennuslain sekä maa-aineslain toimi-
vuutta. Maa-aineslain toimivuuden kannalta merkittävimmät kehittämistarpeet liittyvät maa-ainesten 
ottoa koskevien lupamenettelyjen yhteensovittamiseen ja lupajärjestelmien selkeyttämiseen. 

SYKE on tukenut ympäristöministeriön lainsäädäntöhankkeiden vaikutusten arviointijärjestelmän 
kehittämistä. Arviointijärjestelmää kokeiltiin eräissä ministeriön säädös-, suunnitelma- ja ohjelmahank-
keissa. Ympäristöministeriö sai käyttöönsä vaikutusten arvioinnin tukiaineiston, joka toimii vaikutusten 
arvioinnin ohjeena lainsäädäntöhankkeiden eri vaiheissa.  

 

1.2.2.7 Koulutus 

Ympäristöhallinnon yhteisiä koulutustilaisuuksia järjestettiin yhteensä 67 ja niihin osallistui 4 950 hen-
kilöä (koulutuspäiviä 7 857). 

Koulutuksella varmistetaan, että uusi ja ajankohtainen tieto on ympäristöministeriön, maa- ja met-
sätalousministeriön, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä aluehallintovirastojen käytössä. 
Osa tilaisuuksista on ollut avoimia myös hallinnon ulkopuolisille, mikä on tarjonnut tiedon jakamisen 
lisäksi myös mahdollisuuden keskustella esillä olleista asioista monipuolisesti. Koulutuksen laatuun on 
oltu hyvin tyytyväisiä. 

Uuden teknologian käyttöä koulutustilaisuuksien toteutuksessa on lisätty. Noin puolessa koulutusti-
laisuuksista oli käytössä videoyhteys. Videoyhteyden välityksellä koulutuksiin osallistui noin 600 hen-
kilöä. Tavoitteena on jatkaa uudistuksia ja lisätä ajankohtaisen tiedon jakamista käyttöön. 

 

1.2.2.8 Viestintä 

Uudistettu syke.fi-verkkopalvelu otettiin käyttöön toukokuussa 2013 ja uudistettu ymparisto.fi-
verkkopalvelu syyskuussa 2013. Ympäristöministeriön ja SYKEn julkaisema aikakauslehti uudistettiin, 
ja ensimmäinen uusimuotoinen Ympäristö-lehti ilmestyi syyskuussa. Lehdellä oli vuonna 2013 noin 
4 000 maksullista tilaajaa. 

Verkkopalvelukokonaisuus ja aikakauslehti kokoavat eri sidosryhmille tietoa ympäristöasioista ai-
empaa laajemmilta aihealueilta. Uudistuksilla on tehostettu toimintaa merkittävästi. Samalla tiedon löy-
dettävyyttä on parannettu ja toimijoiden rooleja selkeytetty. Uudistukset tukevat ympäristöhallinnon 
yhteisiä tavoitteita ja tiivistävät hallinnonalan viestinnän keskinäistä yhteistyötä. 

SYKE julkaisi tiiviin, yleistajuisen katsauksen maamme ympäristön tilasta, sen kehityssuunnista ja 
suojelutoimien riittävyydestä yhteistyössä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten kanssa. Ympäris-
tön tila Suomessa 2013 -katsauksen keskeisiä huomioita oli, että talouskriisit ovat vaikuttaneet ympäris-
tön tilaan sekä myönteisesti että kielteisesti. 

Kansalaisten osallistumista on edistetty erityisesti kolmessa kampanjassa. SYKEn ja Microsoftin 
järjestämään Kansalliseen etätyöpäivään ilmoittautuneiden organisaatioiden määrä kolminkertaistui, 
mikä kertoo kiinnostuksen etätyöhön lisääntyneen. Kyselyn perusteella osallistujien yhtenä keskeisenä 
vaikuttimena oli luonnon säästäminen. Suomen ympäristökeskuksen, Suomen evankelis-luterilaisen 
kirkon ja Suomen Ekumeenisen Neuvoston yhteinen Ekopaasto-kampanja järjestettiin vuonna 2013 
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toisen kerran. Kampanja sai runsaasti näkyvyyttä niin perinteisissä tiedotusvälineissä kuin verkkomedi-
oissakin. Tiedotusvälineissä Ekopaastosta oli 59 juttua ja siitä kirjoitettiin 10 blogissa. Kampanjan 
verkkosivuilla käytiin 10 535 kertaa, ja mukaan ilmoittautui 1 400 henkilöä. Elokuun viimeisenä sun-
nuntaina vietettiin ensimmäistä kertaa Suomen luonnon päivää. Päivän tapahtumia järjestettiin yli 50 
ympäri Suomea. Teemapäivä sai runsaasti huomiota mediassa ja aktivoi lukuisia toimijoita. 

Toimittajat pitävät SYKEä asiantuntevana, aktiivisena ja luotettavana viestijänä. Tämä käy ilmi T-
Median tekemästä mediabarometristä, jonka mukaan SYKEn mediaviestintä on erittäin hyvällä tasolla. 
SYKEn teemat ovat näkyneet tiedotusvälineissä hyvin. Edellisten vuosien tapaan vesi- ja meriaiheet 
saivat tiedotusvälineissä muita aiheita enemmän huomiota. 

Sosiaalinen media vakiintui vuonna 2013 osaksi SYKEn kansalaisviestintää. Sosiaalisen median 
seuraajien määrä kasvoi merkittävästi. Esimerkiksi Facebookissa SYKEllä on yli 1 800 seuraajaa ja 
ympäristö-twitter-tiliä seuraa noin 3 500 henkilöä.  

 

1.2.2.9 Ympäristötiedon tuottaminen 

Sisävesi-, rannikko-, meri- ja luontoseurantojen integrointia yhdeksi kokonaisuudeksi jatkettiin vuonna 
2013. Pidemmän ajan tavoitteena on koordinoida ympäristön ja luonnonvarojen kansalliset seurannat. 
LYNET-laitoksille valmistui yhteisen seurannan ja tietovarantojen kehittämisen tiekartta. Eurooppalais-
ten PEER-laitosten aloittama, EU-säädöksiin liittyvien seurantavelvoitteiden modernisointiin tähtäävä 
hanke jatkui. SYKE on osallistunut kumpaankin kehityshankkeeseen. 

Seurantatietoihin perustuva Suomen pintavesien tilan arviointi, joka toteutettiin yhdessä elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskusten kanssa, valmistui vuoden 2013 aikana. Vuonna 2014 alkavaa seuranta-
jaksoa suunniteltiin yhdessä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten kanssa. Uutta, sisävesien seu-
rantaohjelmaa kevennettiin muun muassa otantasuunnitelmaa kehittämällä. 

Geoinformatiikan tutkimuksessa valmistui kaksi ympäristön tilan seurantaan liittyvää väitöskirjaa. 
Toisessa niistä kehitettiin menetelmä, jolla lumen peittämää alaa voidaan arvioida optisilta satelliittiku-
vilta aiempaa paremmin, ilman, että havaintojen tarkkuus heikkenee merkittävästi metsien vaikutukses-
ta. SYKE käyttää menetelmää muun muassa lumipeitteen kartoituksessa ja tulvaseurannassa. Menetel-
mä on otettu käyttöön Euroopan avaruusjärjestön GlobSnow-ilmastoseurantahankkeessa sekä Euroopan 
sääsatelliittijärjestön hydrologisessa seurannassa ja sillä on vahva asema myös Euroopan unionin Co-
pernicus-ohjelmaan liittyvien lumipalveluiden kehittämisessä. 

Toisessa väitöstutkimuksessa tarkasteltiin vedenlaadun alueellisen ja ajallisen vaihtelun aiheuttamia 
epävarmuuksia näytteenotossa. Ajallisen ja alueellisen vaihtelun aiheuttamaa virhettä pystytään väitös-
tutkimuksen tulosten avulla arvioimaan paremmin. Lisäksi pitkien aikasarjojen avulla voidaan selvittää, 
miten ekosysteemi on aiemmin vastannut siihen kohdistuneisiin paineisiin. Tutkimus paljasti lisäksi, 
että eläinplanktonilla on aiempaa suurempi merkitys järven parantuneen tilan takana ja sen ylläpitäjänä. 
Tutkimuksen tulosten avulla saadaan yhä parempaa ja luotettavampaa tietoa vesiensuojelun tueksi ja 
vesistöjen kunnostuksen tehostamiseksi. Tuloksia voidaan hyödyntää myös seurantojen suunnittelussa 
ja kerätyn tiedon tulkinnassa 

Merkittävä EU-rahoitteinen FRESHMON-tutkimushanke saatiin päätökseen. Siinä selvitettiin, mil-
laiset kaukokartoitustuotteet palvelisivat käyttäjiä parhaiten muun muassa vesipuitedirektiiviin liittyvis-
sä kysymyksissä. Hanke tuotti uusia satelliittikuviin perustuvia tuotteita, jotka kuvaavat järvien tilaa 
(klorofyllipitoisuuskarttoja, -histogrammeja ja -aikasarjoja). Lisäksi selvitettiin hankkeessa käytetyn 
satelliitti-instrumentin (MERIS) rajoituksia Suomen olosuhteissa sekä testattiin klorofyllikarttojen jul-
kaisua rajapinnoilla ja tarkkaresoluutioisten syvyyskarttojen luomista rannikkoalueilta. 

Vesistöjen ja rannikkoalueiden tilan seurantaan sekä hoitotoimenpiteiden valitsemiseen ja mitoitta-
miseen kehitettiin työkaluja GisBloom-projektissa, jota rahoitti EU:n Life+-ohjelma. Lisäksi projektissa 
testattiin karttapohjaisia vesinetti.fi- ja järviwiki.fi-palveluita. Palvelujen välityksellä tieto esimerkiksi 
vesien tilasta sekä erilaisten hoitotoimien vaikutuksista, kustannuksista ja hyödyistä voidaan välittää 
vesienhoidon eri toimijoiden käyttöön. Palvelut lisäävät myös kansalaisten mahdollisuuksia vaikuttaa ja 
osallistua vesien tilan seurantaan ja hoitoon. Uudet työkalut on otettu laajasti käyttöön vesienhoidon 
toimenpiteiden suunnittelussa. 

Proftest SYKE aloitti kenttämittauksiin soveltuvien vertailukokeiden kehittämisen. Yhdessä Tarton 
yliopiston kanssa testattiin hapen määrityksen vertailua tutkimusalus Arandalla. Testattavana oli toimin-
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tamalli, jota voidaan käyttää vuonna 2014 järjestettävässä ja SYKEn vastuulla olevassa eurooppalaises-
sa kenttävertailussa. Testivertailu osoitti mallin toimivan. SYKE järjesti veden perussuureita mittaaville 
kenttämittareille kotimaisen vertailukokeen Vantaan Keravanjoessa. Sen tulokset osoittivat, että kenttä-
mittausten laadunvarmistuksessa on vielä paljon kehittämistä. Mittausten laadunvarmistus ja tulosten 
vertailtavuus ovat välttämättömiä, kun siirrytään korvaamaan perinteisiä menetelmiä kenttä- ja on line -
mittauksilla. Laadunvarmistukseen liittyvä kehitystyö tukee mm. ympäristön seurantatietoa koskevaa 
MONITOR2020-ohjelmaa. 

 

1.2.2.10 Tietojärjestelmät ja -varannot 

Uusi karttapalveluteknologia mahdollistaa erilaisten sovellusten aiempaa helpomman ja nopeamman 
toteuttamisen ja räätälöinnin. Vuonna 2013 SYKE julkaisikin useita uutta teknologiaa hyödyntäviä pal-
veluita. 

Öljyvahinkojen torjuntaan osallistuvien viranomaisten käyttöön valmistui yhteinen BORIS-
tilannekuvajärjestelmä ja kansalaisten käyttöön uusi, vesien tilaa esittelevä karttasovellus. Tulvariski-
lainsäädännön mukaiset tulvavaara- ja -riskialueet ovat selailtavissa uudessa Tulvakarttapalvelussa. 

Uusi ympäristökarttapalvelu Karpalo julkaistiin. Se on ympäristöhallinnon työntekijöiden käytettä-
vissä ympäristötiedon hallintajärjestelmän (HERTTA) kautta. Palvelussa voi tarkastella ympäristöhal-
linnon omia paikkatietoaineistoja ja eräitä muiden organisaatioiden kartta-aineistoja. Palvelu käyttää 
uutta, yleiseurooppalaista ETRS89 koordinaattijärjestelmää. 

Patoturvallisuustietojärjestelmä valmistui. Siihen tallennetaan patoturvallisuuslain vaatimusten mu-
kaisesti perustiedot patojen rakenteesta ja patoturvallisuuteen liittyvät dokumentit. Uusi tietojärjestelmä 
helpottaa turvallisuusviranomaisten työskentelyä. Esimerkiksi häiriötilanteessa patotiedot ovat helposti 
saatavissa sen kautta, ja järjestelmän avulla voidaan myös suunnitella ja seurata tarkastuskäyntejä. Pato-
jen omistajat pääsevät järjestelmään katsomaan omien patojensa tietoja. 

Elinympäristön seurannan tilastotiedoille toteutettiin uusi tietovarasto ja tilastojen tuottamista au-
tomatisoitiin. Työ on osa valtiovarainministeriön sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisoh-
jelmaa (SADe-ohjelma). Ohjelman rakennetun ympäristön ja asumisen palvelukokonaisuuteen valmistui 
Liiteri-tietopalvelu, joka käyttää uutta tietovarastoa. Liiteri-tietopalvelu korvaa yhdessä uuden tietova-
raston kanssa aiemman elinympäristön seurannan ELYSE-tietojärjestelmän ja toimii myös kaavoituksen 
seurannan tilaston (KATSE) indikaattoritietojen selailusovelluksena. 

SYKE ja Liikennevirasto toteuttivat yhteistyössä tieriskirekisterin, joka on osa pohjavesitietojärjes-
telmää. Tieriskirekisterin avulla elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ja Liikennevirasto voivat 
arvioida, millä alueilla tiesuolauksen aiheuttama pohjavesien pilaantumisriski on niin suuri, että sen 
takia on syytä ryhtyä kiireellisiin toimenpiteisiin. 

Tulvariskien kartoitusta varten rakennettiin tietojärjestelmä, johon tallennetaan tulvariskikohteet ja 
riskikartoitukseen liittyvää tietoa. Tietojärjestelmän avulla pystytään keräämään tulvariskien hallinnan 
EU-raportointiin vuonna 2014 tarvittavat tiedot. EU-raportoinnin lisäksi sovellusosion kehittämisessä 
on huomioitu kansalliset tarpeet ja tietojen ylläpito. SYKEn ja Ilmatieteen laitoksen yhteisen Tulvakes-
kuksen tulvakarttapalvelun avulla tietojärjestelmän tiedot ovat mm. kansalaisten käytössä. Uuden sovel-
lusosion lisäksi tietojärjestelmään toteutettiin muita, pienempiä osioita jää- ja hyydepatopaikkojen sekä 
patojen potentiaalisten murtumapaikkojen tallentamiseksi. 

Vesihuoltolaitosten tietojen keruuta ja raportointia varten määriteltiin tietojärjestelmä, joka toteute-
taan vuosina 2014 ja 2015. Uuteen tietojärjestelmään on tarkoitus tallentaa vuosittain kaikkien Suomen 
vesihuoltolaitosten keskeisimmät tiedot ja tunnusluvut. Uuden järjestelmän lähtökohtina ovat vesihuol-
lon läpinäkyvyyden parantaminen, vesihuoltolain vaatimukset ja viranomaisten tarve vesihuoltolaitosten 
toiminnallisiin tietoihin. Samalla se tarjoaa vesihuoltolaitoksille välineen, jolla ne voivat seurata omaa 
toimintaansa ja verrata sitä muihin vesihuoltolaitoksiin. 

Vesienhoidon suunnittelua ja raportointia tukevia tietojärjestelmiä ylläpidettiin ja päivitettiin uusien 
vaatimusten mukaisesti. Uusilla välineillä käyttäjä voi nyt tehdä haluamistaan kohteista monipuolisia 
yhteenvetoja raportointia varten. Vedenottamoiden vedenlaatua koskevien tulosten käsittelyssä otettiin 
käyttöön lomakemuotoinen tiedonsiirto, mikä tukee täsmällisten ja oikeamuotoisten arvojen syöttämistä 
ympäristötietojärjestelmään. 
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SYKEn ylläpitämien tietojärjestelmien ja -varantojen avulla huolehdittiin useista raportoinneista 
mm. seuraaville organisaatiolle: Euroopan ympäristökeskus EEA, Euroopan komission ympäristöasioi-
den pääosasto, Eurostat, Tilastokeskus, OECD, ICES (International Council for the Exploration of the 
Sea), ICP IM (International Cooperative Programme on Integrated Monitoring) ja Itämeren suojelu-
komissio HELCOM. 

Valtiovarainministeriölle tehty Envibase-tuottavuushankkeen esitys päivitettiin siten, että tutkimuk-
sen infrastruktuuritavoitteet ja ympäristön seurantatietoa koskevan MONITOR2020-ohjelman tavoitteet 
on huomioitu suunnitelmassa. Valtiovarainministeriö arvioi esityksen erinomaiseksi. Hanke on SYKEn, 
Ilmatieteen laitoksen ja Luonnontieteellisen keskusmuseon yhteishanke, jonka päätavoite on parantaa 
ympäristötiedon hankinnan, varastoinnin ja jakelun tehokkuutta sekä tiedon hyödynnettävyyttä ja lisätä 
ympäristö- ja luonnonvaratietoa sisältävien aineistojen monipuolista ja avointa käyttöä. Valtionhallin-
nossa Envibase tehostaa ympäristöseurantaa ja raportointia ja tuo välineitä ympäristöön kohdistuvien 
uhkien hallintaan. Envibase käynnistyy vuonna 2014, mikäli se sisältyy valtiovarainministeriön ke-
hysehdotukseen. 

Käyttäjille tarjottiin uusia valtionhallinnon yhteisiä palveluja, mm. tietoliikenneverkko ja kokous-
palvelu. Lisäksi aloitettiin VIRTUn, työryhmäpalvelujen ja yhteisen sähköpostin käyttöönotto, mikä 
toteutuu vuonna 2014. Kokonaisarkkitehtuuriin käyttöönottoon liittyvää osaamista vahvistettiin yhteis-
työssä ympäristöministeriön kanssa. 

Syksyllä 2013 käynnistettiin toimialariippumattomien ICT-palvelujen tuottamisen siirtäminen Val-
tion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorille. Palvelujen ja henkilöiden työtehtävien tarkempi kuvaus 
käynnistettiin valtiovarainministeriön ohjeiden mukaisesti. Henkilöstön kanssa pidettiin lukuisia yhtei-
siä tilaisuuksia ja kerrottiin hankkeen etenemisestä. 

 

1.2.2.11 Laboratoriotoiminnot 

Ympäristöministeriön selvitys SYKEn laboratoriotoiminnan asemasta ympäristöhallinnon toimintaken-
tässä käynnistyi. SYKE osallistui selvitykseen tuottamalla siltä pyydettyjä tietoja ja laskelmia sekä 
kommentoimalla ministeriön linjausehdotuksia asiasta järjestetyssä kuulemistilaisuudessa.  

Selvityksessä on tarkasteltu SYKEn laboratoriotoiminnan merkitystä ja roolia paitsi ympäristöhal-
linnon, myös laajemmin kansallisen mittanormaalilaboratoriotoiminnan ja alan toimijoita palvelevan 
vertailulaboratoriotoiminnan kannalta. Lisäksi selvitys tarkasteli koko julkisen sektorin laboratoriotoi-
minnan yhteistyön lisäämistä ja hallinnollisten esteiden poistamista. Selvityksessä esitettyjen johtopää-
tösten ja toimenpiteiden käsittely jatkuu ympäristöministeriössä. 

Ympäristötiedon taso perustuu suurelta osin toimijoiden kykyyn tuottaa luotettavaa tietoa. Tämä 
edellyttää käsitystä omien tulosten laadusta ja vertailtavuudesta.  

SYKE julkaisi tiedon tuottajille ja lupaviranomaisille tarkoitetut ympäristöhallinnon vedenlaature-
kistereihin vietävää tietoa koskevat laatusuositukset. Suositusten tarve on ollut tiedossa pitkään. Tieto-
jen oikeellisuutta varmistavat myös SYKEn järjestämät vertailumittaukset ympäristösektorin sekä sosi-
aali- ja terveysministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön toimialojen tiedontuottajille. Toimijat 
saavat tiedon menestymisestään ja palautteen kehittämistarpeistaan. 

Ympäristönsuojelulain uudistuksessa on ehdotettu SYKElle tehtävää, joka vahvistaisi merkittävästi 
SYKEn vastuuta vesiin liittyvien mittausten ja tutkimusten laadunvarmistuksesta. Lakiehdotuksen mu-
kaan SYKE hyväksyisi mittauksia ja tutkimuksia tekevät toimijat. Hyväksyntä perustuisi osoitettuun 
pätevyyteen. 

 

1.2.2.12 Alukset 

SYKE on vuonna 2013 ollut vahvasti kehittämässä tutkimusalusten kustannustehokasta toimintamallia 
ja poikkihallinnollista merentutkimuksen infrastruktuuria. 

SYKE teki Ruotsin meteorologisen ja hydrologisen instituutin (Sveriges Meteorologiska och Hyd-
rologiska Institut, SMHI) kanssa sopimuksen Itämeren seurantaa koskevasta tutkimusyhteistyöstä me-
rentutkimusalus Arandalla. Tavoitteena on järjestää EU:n meristrategiadirektiivin ja kansallisten meren-
hoitosuunnitelmien edellyttämä seuranta Suomen ja Ruotsin kansainvälisenä yhteistyönä. 
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Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen (RKTL) kanssa SYKE solmi yhteistyösopimuksen meren-
tutkimusalus Arandan käytöstä RKTL:n velvoitteena olevien kalakantaseurantojen toteuttamisessa. Tä-
hän liittyen Aranda varustettiin yhteistyössä RKTL:n kanssa kalantutkimuksen ja kalakantaseurantojen 
vaatimalla troolausvarustuksella. 

SYKEn tutkimusalukset ovat osa kansallista poikkihallinnollista merentutkimuksen infrastruktuu-
ria. SYKEn koordinoima infrastruktuurihanke FINMARI on sijoitettu päivitetylle kansalliselle tutki-
musinfrastruktuuritiekartalle (FIRI). 

 

1.2.2.13 Kansainväliset asiantuntijapalvelut 

Merkittävä osa SYKEn kansainvälisistä konsulttihankkeista rakentui vesistöjen ja vesivarojen, merien 
suojelun ja kestävän käytön sekä ympäristöseurannan ja laboratoriotoiminnan osaamiselle. SYKEn asi-
antuntijat osallistuivat kehitysyhteistyöhankkeisiin mm. itäisen Euroopan, Kaukasuksen ja Keski-Aasian 
maissa (EECCA-maat), Andien alueella, Georgiassa, Kirgisiassa ja Namibiassa. Lisäksi SYKE on tar-
jonnut asiantuntija- ja tutkimuspalveluita EU:n eri pääosastoille viiden puitesopimuksen kautta mm. 
vesipuitedirektiiviin ja meristrategiadirektiiviin liittyen. 

Suomen vesiohjelma EECCA-maissa loppui useiden hankkeiden osalta vuonna 2013. Ohjelmalla 
on edistetty alueen rajavesien yhteistä hallintaa, monitorointia ja maiden vesilainsäädännön kehittämis-
tä. Työn tuloksia ovat esimerkiksi Kirgisian vedenlaadun seurantaohjelma ja akkreditoitu vesilaborato-
rio. Suomen näkyvyys alueella on kasvanut. Uuden, vuosia 2014–17 koskevan ohjelman valmistelu on 
lähes valmis. Ohjelma tulee keskittymään Kirgisiaan ja Tadžikistaniin. 

UNECE:n rajavesisopimuksen uusi työohjelmakausi on täydessä käynnissä. Suomen ja SYKEn 
vastuulla on johtaa yhtä työohjelman pääkomponenttia, eli ruoka–energia–vesi-kytkentöjen arviointia. 
Arviointi tehdään noin 10 rajavesistöalueella maailmassa, ja sen tuloksia hyödynnetään arvioitaessa 
kestävän kehityksen mukaisia politiikkatoimia. 

Ulkoasiainministeriön institutionaalisen tuen (IKI) hankkeen avulla on aloitettu Namibian hallituk-
sen Suomesta hankkiman tutkimusaluksen käyttöönottokoulutus. SYKE toteuttaa koulutusta yhteistyös-
sä Satakunnan ammattikorkeakoulun sekä Namibian kalastusministeriön ja sen alaisen merentutkimus-
laitoksen kanssa. Hankkeen tutkimusalusosaamista ja meren tilan seurantaa koskeva asiantuntijavaihto 
ja osaamisen siirto on päänavaus suomalaisen merentutkimuksen asiantuntijaviennin käynnistämiseksi 
kehittyviin maihin. Yhteistoiminta telakkateollisuuden ja ulkoministeriön kanssa on tuonut kansainvä-
listä näkyvyyttä suomalaiselle tutkimusalusosaamiselle. 

Ympäristöhallinnon kapasiteetin vahvistamiseen liittyvät pitkäaikaiset kehitysyhteistyöhankkeet 
Laosissa ja Nepalissa jatkuivat vuonna 2013. Andien alueella SYKE on mukana kehittämässä hydrome-
teorologista palvelua. 

SYKEn pitkäaikainen yhteistyö Egyptin muinaismuistoviraston kanssa päättyi vuonna 2013. Siinä 
kehitetty paikkatietojärjestelmä tarjoaa uuden ja tehokkaan välineen muinaismuistojen suojelua ja tut-
kimusta varten. 

Uusia hankkeita valmisteltiin aktiivisesti ulkoministeriön institutionaalisen yhteistyön instrumentin 
avulla mm. Etelä-Afrikkaan, Egyptiin, Vietnamiin ja Kirgisiaan. 

 

1.2.2.14 Muut toimintaan liittyvät tavoitteet 

 
Tutkimustoiminta 
SYKEn tutkimustoiminta on tulosohjauksen kautta kytketty tukemaan ympäristöministeriön sekä vesi-
vara-asioissa maa- ja metsätalousministeriön toimintaa. Tavoitteita asetettaessa ei ole tarkasteltu pelkäs-
tään ministeriöiden suoraan rahoittamaa tutkimus-, kehittämis- ja selvitystoimintaa, vaan samalla on 
otettu huomioon myös muulla tavalla rahoitettava toiminta. SYKE on osallistunut aktiivisesti valtion 
tutkimuslaitosten toiminnan kehittämisestä käytyyn keskusteluun sekä valtioneuvoston tutkimus-, enna-
kointi- ja arviointitoimintaa koordinoivan työryhmän (TEA), opetus- ja kulttuuriministeriön ja Suomen 
Akatemian järjestämineen tilaisuuksiin, joissa on käsitelty uudistusten toimeenpanoa. 
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Valtioneuvosto teki syyskuussa periaatepäätöksen valtion tutkimuslaitosten ja -rahoituksen koko-
naisuudistuksesta. Uudistuksen kaikki toimenpidekokonaisuudet vaikuttavat SYKEn toimintaan, osa 
suoraan ja osa välillisesti. Vaikka merkittävimmät rakenteelliset uudistukset eivät vaikuta suoraan SY-
KEen, ne vaikuttavat merkittävästi sen toimintaympäristöön, sillä useat keskeiset yhteistyötahot fuusi-
oidaan. Esimerkiksi Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus, Metsäntutkimuslaitos sekä Riista- ja 
kalatalouden tutkimuslaitos yhdistetään Luonnonvarakeskukseksi ja Kuluttajatutkimuskeskus ja Oike-
uspoliittinen tutkimuslaitos yhdistetään Helsingin yliopistoon.  

Osana uudistusta pyritään syventämään valtion tutkimuslaitosten ja yliopistojen yhteistyötä. SY-
KEllä on jo nykyisin varsin kattavaa ja syvällistä yhteistyötä useiden eri yliopistojen kanssa. Yliopis-
toista tärkeimmät SYKEn yhteistyökumppanit ovat nykyisin Helsingin, Jyväskylän, Itä-Suomen ja Ou-
lun yliopistot. Yliopistoyhteistyön syventämisen kannalta olisi tärkeää, että SYKEn uusi Synergia-
toimitalo rakennettaisiin Helsingin yliopiston Viikin kampusalueelle. 

Tutkimusrahoituksen kokonaisuudistus koostuu kahdesta osasta. Yhtäältä valtion tutkimuslaitosten 
tutkimusmäärärahoja leikataan, ja SYKEn osalta leikkaus on vuoteen 2017 mennessä yli 3 miljoonaa 
euroa. Toisaalta luodaan kaksi uutta rahoitusvälinettä. Suomen Akatemian alaisuuteen perustetaan stra-
tegisen tutkimuksen rahoitusväline, ja valtioneuvoston päätöksentekoa tukeva tutkimus-, arviointi-, en-
nakointi- ja selvitystoiminta saa oman rahoitusvälineensä.  

Tutkimuslaitosuudistuksen vaikutukset riippuvat erittäin paljon sen toimeenpanosta. Parhaassa ta-
pauksessa se voi parantaa tietoon perustuvan päätöksenteon edellytyksiä ja lisätä tutkimus- ja selvitys-
toiminnan yhteiskunnallista relevanssia. On kuitenkin myös mahdollista, että tutkimuslaitosten osaami-
nen vähenee eikä niillä ole mahdollisuuksia hakea ulkopuolista rahoitusta yhteiskunnan kannalta 
keskeisimpien kysymysten tutkimiseen. SYKE on osallistunut keskusteluihin periaatepäätöksen toi-
meenpanosta niin ympäristöhallinnon sisällä kuin koko valtionhallinnossakin. 

 

Verkostoyhteistyö 
SYKE on osallistunut Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymän (LYNET) toimintaan sen 
kehittämistä ohjaavien linjausten mukaisesti. 

Muita SYKEn keskeisiä yhteistyötahoja ovat olleet Ilmatieteen laitos, Valtion teknillinen tutkimus-
keskus sekä liikenteen osaamis- ja innovaatioverkosto Fintrip. Yhteistyö Liikenneviraston ja Liikenteen 
turvallisuusvirasto TraFin kanssa oli vuonna 2013 aiempaa vähäisempää, mikä johtui pääosin Liikenne-
viraston organisaatiouudistuksesta.  

SYKEn kansainvälisistä yhteistyöverkostoista tärkein on edelleen kahdeksassa Euroopan maassa 
toimivien ympäristötutkimuslaitosten PEER-verkosto. SYKEn teemojen kannalta keskeisiä eurooppa-
laisia verkostoja ovat mm. vesitutkimuksen verkosto EurAqua sekä luonnon monimuotoisuuden ja 
ekosysteemipalvelujen tutkimusverkosto ALTER-Net. 
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1.3 Toiminnallinen tuloksellisuus 

1.3.1 Yleiset toiminnalliset tulostavoitteet 
SYKEn toiminnan yleisiä toiminnallisia tulostavoitteita uudistettiin osana ympäristöministeriön hallin-
nonalan tulosohjausuudistusta (Tehokas tulosohjaus -hanke). Uusia tuloksellisuuden mittareita on otettu 
käyttöön vuoden 2014 tulossopimuksessa, ja mittaristoa täydennetään vuoden 2015 tulossopimukseen. 

 

1.3.2 Toiminnallinen tehokkuus, taloudellisuus ja tuottavuus 
Pääosa Suomen ympäristökeskuksen toiminnan tuotoksista on aineetonta, minkä vuoksi tuotosten te-
hokkuuden, taloudellisuuden tai tuottavuuden todentaminen on vaikeaa. Vuoden 2013 tunnusluvut on 
esitetty seuraavissa taulukoissa soveltuvin osin samalla tavalla ryhmiteltynä kuin vuoden 2014 tulosso-
pimuksessa. 

Ammatillisten ja tieteellisten julkaisujen määrän lisäämiseen on kiinnitetty huomiota vuosina 2012–
13, mikä näkyy myös julkaisujen määrän kasvuna. Päämääränä on tehostaa tutkimus- ja kehityshank-
keissa ja asiantuntijatehtävissä kertyneen tietämyksen jakamista ja käyttöä julkisessa ja yksityisessä 
päätöksenteossa.  

Julkisoikeudellisen maksullisen toiminnan osuus on SYKEn toiminnan koko rahoituksesta alle 1 
prosentti. Pääosa tuotoista kertyy kansainvälisiin jätesiirtoihin liittyvistä maksuista. Liiketaloudellisen 
toiminnan merkitys SYKEn rahoitukselle on hieman suurempi: sen tulojen osuus oli vuonna 2013 noin 
5 prosenttia koko rahoituksesta. 
 
Tuottavuus 

 
Mittari 
 

Toteutuma 
2011 

Toteutuma 
2012 

Tavoite 
2013 

Toteutuma 
2013 

Huomautukset 

Ammatillisten artik-
keleiden määrä/ 
henkilötyövuosi 

0,14 0,19 0,23 0,19  

Julkaisujen määrä*/ 
t&k-henkilötyövuosi 

0,7 0,8 1,0 0,91 kaikki tieteelliset julkai-
sut huomioon ottaen: 
1,1 

* vain vertaisarvioidut julkaisut 
 
Kannattavuus ja kustannusvastaavuus 
 
Mittari 
 

Toteutuma 
2011 

Toteutuma 
2012 

Tavoite 
2013 

Toteutuma 
2013 

Huomautukset 

Julkisoikeudellisen 
maksullisen toimin-
nan kustannusvas-
taavuus (%) 

95 93 95 98 Julkisoikeudellisten 
suoritteiden tuotot 
vuonna 2013: 0,4 milj. 
euroa 

Liiketaloudellisen 
toiminnan kustan-
nusvastaavuus (%) 

98 100 101 106 Liiketaloudellisen 
toiminnan tuotot 2013: 
2,5 milj. euroa 

 

1.3.2.1 Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus 

Maksuperustelain mukaisen maksullisen toiminnan tuotot olivat yhteensä 2,9 miljoonaa euroa, josta 
liiketaloudellisten suoritteiden osuus oli 87 % ja julkisoikeudellisten suoritteiden osuus 13 %. 

Vanhoihin sopimuksiin perustuvan sisäisen palvelutoiminnan tuottoja lähinnä elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskusten Y-vastuualueille kertyi 1,0 milj. euroa. Ne eivät sisälly kustannusvastaavuuslas-
kelmiin, koska niiden hinnoittelu ei ole täyskatteellista. 
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Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, julkisoikeudelliset suoritteet, 1000 euroa 
 Toteutuma 2011 Toteutuma 

2012 
Tavoite 

2013 
Toteutuma 

2013 
TUOTOT     
Maksullisen toiminnan tuotot     
– myyntituotot 295 314  382 
– muut tuotot 0 0  0 
Tuotot yhteensä 295 314  382 
KUSTANNUKSET     
Maksullisen toiminnan erilliskustannukset     
– aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0  0 
– henkilöstökustannukset 171 174  216 
– vuokrat 0 0  0 
– palvelujen ostot 2 0  0 
– muut erilliskustannukset 1 0  0 
Erilliskustannukset yhteensä 173 174  216 
Maksullisen toiminnan osuus yhteiskust.     
– tukitoimintojen kustannukset 50 76  85 
– poistot 18 17  22 
– korot 1 0  0 
– muut yhteiskustannukset 67 46  65 
Osuus yhteiskustannuksista yht. 137 139  172 
KOKONAISKUSTANNUKSET YHT. 310 312  388 
KUSTANNUSVASTAAVUUS     
Tuotot–kustannukset -15 1  -6 
Kustannusvastaavuus % 95 100 95 98 
 

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, liiketaloudelliset suoritteet, 1000 euroa 
 Toteutuma 

2011 
Toteutuma 

2012 
Tavoite 2013 Toteutuma 

2013 
TUOTOT     
Maksullisen toiminnan tuotot     
– myyntituotot 2 665 2 621  2 519 
– muut tuotot 15 15  27 
Tuotot yhteensä 2 680 2 636  2 546 
KUSTANNUKSET     
Maksullisen toiminnan erilliskustannukset     
– aineet, tarvikkeet ja tavarat 57 46  41 
– henkilöstökustannukset 1 106 1 156  1 098 
– vuokrat 9 3  3 
– palvelujen ostot  428  520   283 
– muut erilliskustannukset 330 335  298 
Erilliskustannukset yhteensä 1 930 2 060  1 723 
Maksullisen toiminnan osuus yhteiskust.     
– tukitoimintojen kustannukset 294 413  334 
– poistot 105 93  88 
– korot 8 0  1 
– muut yhteiskustannukset 391 251  255 
Osuus yhteiskustannuksista yht. 798 757  678 
KOKONAISKUSTANNUKSET YHT. 2 729 2 817  2 402 
KUSTANNUSVASTAAVUUS     
Tuotot–kustannukset -49 -181  144 
Kustannusvastaavuus % 98 94 101 106 
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1.3.2.2 Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus 

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus 55 % nousi 3 prosenttiyksikköä edellisvuodesta. 
Tavoite omarahoitusosuudelle oli 50 %. Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus on ollut 
aiempina vuosina 46–52 %. 

 
 
Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, 1000 euroa 
 
 Toteutuma 

2011 
Toteutuma 

2012 
Tavoite 2013 Toteutuma 

2013 
TUOTOT     
Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot     
– muilta valtion virastoilta saatu rah. 10 645 13 140  12 782 
– EU:lta saatu rahoitus 3 188 4 962  5 260 
– muu valtionhallinnon ulkop. rahoitus 3 030 2 412  2 813 
– yhteisrahoitt. toiminnan muut tuotot 0 0   0 
Tuotot yhteensä 16 863 20 515  20 854 
KUSTANNUKSET     
Yhteisrahoitteisen toiminnan erilliskustan-
nukset 

    

– aineet tarvikkeet ja tavarat 303 370  234 
– henkilöstökustannukset 17 603 19 416  18 827 
– vuokrat 31 55  58 
– palvelujen ostot 2 399 2 389   2 563 
– muut erilliskustannukset 2 317 2 051  1 341 
Erilliskustannukset yhteensä 22 653 24 282  23 024 
Yhteisrahoitteisen toiminnan osuus yhteis-
kustannuksista 

    

– tukitoimintojen kustannukset 5 135 8 391  7 377 
– poistot 1 834 1 892  1 951 
– korot 147 0  17 
– muut yhteiskustannukset 6 822 5 101  5 641 
Osuus yhteiskustannuksista yht. 13 937 15 384  14 985 
KOKONAISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ 36 590 39 666  38 009 
KUSTANNUSVASTAAVUUS     
Tuotot–kustannukset -19 727 -19 151  -17 155 
Kustannusvastaavuus % 46 52 50 55 
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1.3.2.3 Työajan ja toiminnan kustannusten jakautuminen 
 
Työajan jakautuminen toimintayksiköittäin vuosina 2011–2013, htv ja % 
 

Toimintayksikkö 
2011 
 htv % 

2012 
 htv % 

2013 
 htv % 

Johto ja johdon tuki 4 1 6 1 7 1 
Kansainvälisten asiain 
yksikkö 10 2 12 2 11 2 
Ilmastonmuutoksen strat. 
ohjelma 10 2 13 2 14 2 
Kulutuksen ja tuotannon 
keskus 81 13 81 12 86 13 
Luontoympäristökeskus 84 13 82 12 82 12 
Merikeskus * 100 15 102 15 94 14 
Vesikeskus * 120 19 120 18 131 19 
Ympäristöpolitiikkakeskus 42 6 46 7 50 7 
Laboratoriokeskus 68 10 73 11 70 11 
Hallintopalvelut 35 5 34 5 32 5 
Viestintä 24 4 24 4 23 3 
Tietokeskus 68 10 73 11 72 11 
YHTEENSÄ 646 100 666 100 672 100 
* Ympäristövahinkojen torjuntatehtävät ovat kuuluneet merikeskukselle vuoden 2012 loppuun asti. Vuoden 2013 alussa tehtävät  
   ja kahdeksan ko. tehtäviä hoitavaa henkilöä siirrettiin vesikeskukseen. 
 

Toiminnan kustannusten jakautuminen toimintayksiköittäin vuosina 2011–2013, milj. euroa ja % 
 

Toimintayksikkö 
2011 

milj. € % 
2012 

milj. € % 
2013 

milj. € % 
Johto ja johdon tuki 0,8 1 1,0 1 1,1 2 
Kansainvälisten asian 
yksikkö 1,4 2 1,4 2 1,2 2 
Ilmastonmuutoksen strat. 
ohjelma 0,9 1 1,1 1 1,2 2 
Kulutuksen ja tuotannon 
keskus 6,4 10 6,7 10 7,2 11 
Luontoympäristökeskus 6,9 11 7,3 11 6,8 10 
Merikeskus 12,1 19 13,0 19 11,9 18 
Vesikeskus 14,4 23 14,9 23 15,5 23 
(josta ympäristövahinko-
jen torjunta ja alusinves-
toinnit, momentit 
35.10.20 ja 70)* (5,2) (8) (5,2) (8) (5,2) (8) 
Ympäristöpolitiikkakeskus 3,2 5 3,5 5 3,9 6 
Laboratoriokeskus 5,5 9 5,8 9 5,6 8 
Hallintopalvelut 2,3 4 2,4 4 2,3 3 
Viestintä 1,6 3 1,6 3 1,6 2 
Tietokeskus 7,5 12 8,0 12 8,5 13 

YHTEENSÄ 63,0 100 66,7 100 66,8 100 
* Ympäristövahinkojen torjuntatehtävät ovat kuuluneet merikeskukselle vuoden 2012 loppuun asti, jolloin ne siirrettiin  
   vesikeskukselle. Tässä kustannukset on vertailun helpottamiseksi siirretty vesikeskukselle vuosina 2011 ja 2012. 

 
Ympäristöministeriön ja aluehallinnon tehtävien hoitoon kohdistui atk-palvelujen kustannuksista 60–70 
%, laboratoriotoiminnan kustannuksista 70–75 % sekä ympäristöviestinnän ja koulutuksen kustannuk-
sista noin 30 %, eli yhteensä noin 10 milj. euroa (sama määrä kuin vuonna 2012). 

Käyttöomaisuuden kirjanpitoarvo oli kertomusvuoden lopussa 5,9 milj. euroa, mikä on 1,4 milj. eu-
roa vähemmän kuin vuonna 2012. Vähennyksestä 0,9 milj. euroa johtui havaintoasemien siirrosta elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskusten hallintaan. Pääomakustannukset 2,6 milj. euroa nousivat hieman 
edellisvuodesta (2,4 milj. euroa).  



32      Suomen ympäristökeskuksen raportteja 8/2014  

1.4 Tuotokset ja laadunhallinta 

1.4.1 Tuotokset ja toiminnan laatu 
 

Toiminnan tuotoksia ja laatua käsitellään seuraavassa tulosohjauksen uudistuksen yhteydessä määritel-
tyjen tunnuslukujen sekä eri toimintojen kuvausten avulla. Tuotoksia koskevia yleisiä tavoitteita on 
asetettu tietämyksen ja tiedon tuotantoa sekä jakelua kuvaaville suureille. Tarkempien kuvausten yhtey-
dessä on esitetty erikseen kunkin toiminnan kannalta keskeiset tunnusluvut. 

 
Suoritteet ja julkishyödykkeet 
 
 Toteutuma 

2011 
Toteutuma 

2012 
Tavoite 2013 Toteutuma 

2013 
Huomautukset 

Ammattiyhteisölle suunna-
tut artikkelit (kpl) 

90 125 150 127 julkaistu ammatti-
lehdissä 

Vertaisarvioidut tieteelliset 
artikkelit (kpl) 

193 214 240 252  

Koulutustilaisuuksiin osallis-
tuneet (hlö) 

5 900 3 500 ei tavoitetta  5 000  

Paikkatietoaineistojen lata-
ukset (kpl/a)* 

 16 000 ei tavoitetta 18 300 
 

 

*OIVA- palvelun kautta ladattujen aineistopakettien määrä 
 
 

Palvelukyky ja laatu 
 
 Toteutuma 

2011 
Toteutuma 

2012 
Tavoite 2013 Toteutuma 

2013 
Huomautukset 

Palvelukyky, ympäristömi-
nisteriö1) 

ei mitattu ei mitattu 3,9 3,1/ 4,0 asteikko 1–5 

Palvelukyky, maa- ja metsä-
talousministeriö, vesivara-
asiat2) 

ei mitattu ei mitattu 3,9 3,8/ 4,4 asteikko 1–5 

Palvelukyky, ELY-keskukset, 
Y-vastuualue3) 

ei mitattu ei mitattu 3,9 3,1/ 3,8 asteikko 1–5 

Tyytyväisyys SYKEn järjes-
tämään koulutukseen 

  ei tavoitetta 3,9 asteikko 1–5 

SYKEn tunnettuus median 
kannalta4)  

54 ei mitattu 55 49 Indeksi = (kiinnosta-
vuus x aktiivi-
suus)/100 

1) tulosohjaukseen ja hankeohjaukseen osallistuneiden ja johtajien vastausten keskiarvo: onnistuminen toiminnassa / kokonaismielikuva  
2) vesivaratehtävien tulosohjaukseen ja hankeohjaukseen osallistuneiden vastausten keskiarvo: onnistumisen toiminnassa / kokonaismielikuva 
3) ELY-keskusten eri vastuualueiden yhteyshenkilöiden vastausten keskiarvo: onnistuminen toiminnassa / kokonaismielikuva 
4) Julkishallinnon mediabarometri; paras mahdollinen arvo on 100 
 

Ammatillisten ja tieteellisten julkaisujen määrän lisäämiseen on kiinnitetty huomiota vuosina 2012–
13, mikä on näkynyt myös julkaisujen määrän kasvuna. Päämääränä on tehostaa tutkimus- ja kehitys-
hankkeissa ja asiantuntijatehtävissä kertyneen tietämyksen jakamista ja käyttöä julkisessa ja yksityisessä 
päätöksenteossa. Vertaisarvioitujen tieteellisten artikkelien määrä kasvoi edellisestä vuodesta. Julkaisu-
jen tieteellinen laatu on myös noussut samanaikaisesti.  

SYKEn järjestämiin koulutustilaisuuksiin osallistuneiden määrän vaihteluun vaikuttaa suoraan se, 
kuinka paljon tilaisuuksia on järjestetty. Koulutukseen osallistuneet ovat olleet tyytyväisiä koulutuk-
seen. Sähköisesti ladattavien aineistojen määrän kasvu on ollut merkittävää. Samaan aikaan myös tieto-
aineistojen käyttö rajapintapalveluiden kautta on kasvanut.  

Palvelukykyä koskevat tulokset perustuvat SYKEn tärkeimmille julkishallinnon asiakkaille suunna-
tun kyselyn tuloksiin. Tulokset on arvioitu, ja niiden perusteella on tehty toimenpideohjelma vuodelle 
2014. Parantamisen tarpeita on erityisesti yhteydenpidossa, tietojärjestelmiin ja tietovarantoihin liitty-
vissä tehtävissä, ympäristön tilan seurannassa ja uuden tietämyksen jakamisessa eri käyttäjille. 
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SYKEn tunnettuus mediassa kuvaa toisaalta sen toiminnan kiinnostavuutta media-ammattilaisten 
kannalta, ja toisaalta SYKEn omaa aktiivisuutta median suuntaan. Käytetyn indeksin mukaan arvioituna 
SYKE on median ammattilaisten näkökulmasta yksi parhaiten tunnetuista julkishallinnon toimijoista. 

 
 

1.4.2 Teemakohtaiset toiminnalliset tulostavoitteet 
 

Teemakohtaisten ja poikkileikkaaville toiminnoille asetettujen toiminnallisten tulostavoitteiden toteu-
tumaa on seurattu ympäristöministeriön ja SYKEn yhteisissä työryhmissä vuoden 2013 aikana säännöl-
lisin väliajoin. Tavoitteet ovat pääosin toteutuneet sellaisenaan, joskin vuoden aikana on sovittu joista-
kin muutoksista. Merkittäviä poikkeamia ei ole todettu lainkaan.  

Vesivaratehtäviin liittyvien tavoitteiden toteutumista on seurattu erikseen. Tavoitteet on pääosin 
saavutettu, mutta tietojärjestelmien kehittämishankkeissa oli joitakin henkilömuutoksista johtuneista 
viiveitä. 

 
 

1.4.3 Muut toiminnalliset tulostavoitteet 2013 
 

Tutkimustoiminta 
Tutkimus-, kehittämis- ja selvitystoiminnan tavoitteiden saavuttamista on seurattu samassa yhteydessä 
kuin muitakin toiminnallisia tavoitteita. Vuonna 2013 SYKE on tukenut ympäristöministeriötä myös 
ennakointitoiminnassa. 

 

Verkostoyhteistyö 
SYKE osallistuu aloitteellisesti ja aktiivisesti Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymään 
(LYNET) kuuluvien laitosten yhteisten tutkimusohjelmien toteuttamiseen, tietovarantojen hyödyntämi-
sen ja aineistojen yhteiskäytön tehostamiseen sekä tietojärjestelmiä koskevan yhteistyön tiivistämiseen. 
Lisäksi viestintää yhteenliittymän toiminnasta ja aikaansaannoksista vahvistettiin, mm. julkaisemalla 
LYNETin ensimmäinen policy brief vihreän kasvun mahdollisuuksista ja osallistumalla Ilmasto-oppaan 
päivittämiseen. LYNETin toimintojen kehityksen kuvaamiseksi otettiin käyttöön aiempaa tarkempia 
mittareita yhteisjulkaisujen, koulutustilaisuuksien, seminaarien ja muiden tapahtumien osalta. 

LYNETin viidessä tutkimusohjelmassa oli vuonna 2013 käynnissä yhteensä 117 hanketta, joiden 
tärkeimpiä rahoittajia olivat ministeriöt, Suomen Akatemia ja erilaiset EU-lähteet. Tutkimusyhteistyö 
yhteenliittymän ulkopuolisten tutkimuslaitosten ja yliopistojen kanssa oli sekin laajaa. Yhteisjulkaisuja 
LYNET-laitokset tekivät vuonna 2013 yhteensä 68, joista vertaisarvioituja tieteellisiä julkaisuja oli 49 ja 
ammatillisia julkaisuja 19. SYKEn tutkijoita oli yhteisjulkaisujen kirjoittajina enemmän kuin minkään 
muun LYNET-laitoksen tutkijoita. Vuonna 2013 laadittiin yhteisen aineistopolitiikan toteuttamiseksi 
tietoaineistojen ja seurantojen tiekartta sekä aloitettiin paikkatieto-ohjelman suunnittelu. 

SYKE on osallistunut liikenteen osaamis- ja innovaatioverkoston (Fintrip) toimintaa valmistelevan 
työryhmän toimintaan. SYKEn näkökulmasta keskeiset tavoitteet liittyvät erityisesti liikkumisen ja lii-
kenteen ympäristövaikutusten tunnistamiseen ja vähentämiseen. 

 

Ulkopuolisen rahoituksen hankinnan suuntaaminen 

SYKE on suunnannut ulkopuolisen tutkimus-, kehittämis- ja selvitystoiminnan rahoituksen hankintaa 
tulossopimusten valmistelun yhteydessä tunnistettuihin keskeisiin aihekokonaisuuksiin. Valmisteluvai-
heen aikana tapahtuneet rahoittajien linjauksen muutokset ovat vaikuttaneet joidenkin jo pitkälle valmis-
teltujen hankkeiden rahoituksen viivästymiseen. 
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Tutkimuslaitosuudistus 

SYKE on osallistunut aktiivisesti valtion tutkimuslaitosuudistuksen toimeenpanon valmisteluun. Suun-
nittelu leikkausten toteuttamiseksi hallitulla tavalla aloitettiin vuoden 2013 aikana. Tarkempi toimeen-
panosuunnitelma valmistuu vuoden 2014 alkupuolella. 

 

Vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman toimeenpano 

SYKE on vastannut vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelmaan kuuluvan MONITOR2015-hankkeen toi-
meenpanosta sekä tukenut alueellisten elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten keskitetyn ympäristö-
tehtävien asiakaspalvelun (Y-ASPA) pilottihankkeen toteutusta. SYKE on pääosin toteuttanut myös 
muut vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman edellyttämät toimenpiteet. EU:n edellyttämän raportoinnin 
yksinkertaistamisen ja muun kuin tutkimus- ja kehittämistoiminnan toiminnan rahoituspohjan laajenta-
misen osalta aikatauluja on myöhennetty. 

Tutkimuslaitosten yhteisen projektihallintaohjelmiston hankinnan valmistelua on jatkettu tulevan 
Luonnonvarakeskuksen laitosten kanssa. 

 

Laatutyö 

SYKE on avustanut ympäristöhallinnon laatutyötä teknisesti ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalo-
usministeriön kanssa erikseen sovitulla tavalla. SYKE osallistuu erityisesti hankinnan toimintamallien 
kehittämiseen, mikä tukee alueellisten elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten eri vastuualueiden 
hankintakäytäntöjen yhtenäistämistä. 

 
 

1.4.4 Eri toimintojen kuvaus 

1.4.4.1 Tutkimustoiminta ja asiantuntijapalvelut 

SYKEn julkaisutuotanto on kokonaisuudessaan kasvanut viime vuosina. Tieteellisten julkaisujen, erityi-
sesti vertaisarvioitujen artikkeleiden määrä on kasvanut vuosina 2011–2013. Tutkimustyövuosiin suh-
teutettu julkaisumäärä on noussut hyvälle tasolle: yksi julkaisu tutkimukseen käytettyä henkilötyövuotta 
kohti. Ammattiyhteisölle suunnatut artikkelit ja raportit palvelevat suoraan lainsäädännön valmistelua ja 
toimeenpanoa. Ammatillisten julkaisujen määrä on säilynyt ennallaan. Valmistuneiden väitöskirjojen 
määrä on pysynyt suunnilleen samalla tasolla. 

 
Julkaisujen määrä vuosina 2011–2013 (kpl) 
 
Julkaisutyyppi 2011 2012 2013 
Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit 193 212 252 
Vertaisarvioimattomat tieteelliset artikkelit 75 99 41 
Tieteelliset kirjat 9 11 7 

Opinnäytteet (joista väitöskirjoja) 7 (7) 12 (9) 8 (8) 
Ammattiyhteisölle suunnatut artikkelit 90 124 127 
Ammattiyhteisölle suunnatut raportit 98 112 106 
Suurelle yleisölle suunnatut julkaisut 104 77 68 
    
Yhteensä 576 647 609 
 

Tutkimus- ja kehitystoiminnan sekä asiantuntijapalveluiden tuotoksia on esitelty tavoitteiden vaikutta-
vuuden tarkastelun yhteydessä luvussa 1.2. 
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1.4.4.2 Viranomaispalvelut 

SYKE vastaa alusöljy- ja aluskemikaalivahinkojen torjunnasta aavalla merellä sekä öljy- ja kemikaali-
vahinkojen torjunnan valtakunnallisesta järjestämisestä ja kehittämisestä. SYKE huolehtii myös ympä-
ristövahinkopäivystyksestä. 

SYKE vastaa uhanalaisten kasvien ja eläinten kansainväliseen kauppaan liittyvien lupien myöntä-
misestä sekä jätteiden kansainvälistä siirtoja koskevista viranomaispäätöksistä. 

Viranomaistehtävien suoritteiden määrä säilyi vuonna 2013 pääosin ennallaan aiempiin vuosiin ver-
rattuna. Kansainvälisten jätesiirtoerien määrä kasvoi edellisestä vuodesta 22 %. 

 
Viranomaistoiminnan tunnuslukuja vuosina 2011–2013 
 
 2011 2012 2013 
Öljyntorjunnan päivystystapaukset 180 134 135 
Uhanalaisten kasvien ja eläinten kv. kauppa, CITES-luvat ja EU-
todistukset 

295 312 300 

Kansainväliset jätesiirtopäätökset  173 181 178 
Keskeytetyt tai hylätyt jätesiirtoja koskevat käsittelyt* 3 5 17 
Kansainväliset jätesiirtoerät 6 263 6 025 7 395 
Lakisääteiset ja muut lausunnot 148 148 137 
*Jätesiirtoja koskeva käsittely keskeytetään, mikäli toiminnanharjoittaja ilmoittaa, ettei aiokaan tuoda tai  
  viedä jätteitä alkuperäisen hakemuksensa mukaisesti. 

 
 

1.4.4.3 Kansainväliset asiantuntijapalvelut  

SYKEn kansainvälisten asiantuntijapalveluiden tuotokset muodostuvat pääosin kehitysmaissa toteutet-
tavissa Suomen kehitysyhteistyöpoliittisten linjauksien mukaisissa hankkeissa. Ulkoasianministeriön 
institutionaaliseen tukeen (IKI) perustuva rahoitus on viime vuosina mahdollistanut ympäristöalan hal-
linnon kehittämisen useissa kehitysmaissa ja kehittyvissä maissa. Lisäksi SYKE tuottaa asiantuntija- ja 
tutkimuspalveluita mm. Euroopan komission pääosastoille ja muille EU:n toimielimille. 

Kansainvälisten konsulttihankkeiden kokonaislaskutus oli vuonna 2013 noin 1,33 milj. euroa ja 
hankkeisiin käytetty henkilötyöpanos yhteensä 6 henkilötyövuotta. Toiminnan supistuminen johtui pää-
osin työsuunnitelmien viivästymisestä. Toiminnan kustannusvastaavuus nousi edellisvuodesta. 

Vuonna 2013 päättyi 7 pitkäaikaista, yli vuoden pituista hanketta. Vuoden lopussa oli meneillään 
19 pitkäaikaista hanketta. Lisäksi toteutettiin useita lyhyempiä toimeksiantoja ja valmisteltiin uusia ins-
titutionaaliseen yhteistyöhön liittyviä hankkeita. 
 
Kansainvälisten asiantuntijapalveluiden tunnuslukuja vuosina 2011–2013 
 
 2011 2012 2013 

Kokonaislaskutus (milj. €) 1,7 1,7 1,3 

Henkilötyöpanos (htv) 9,3 8,8 6 

Yli vuoden kestävät hankkeet (kpl) 19 21 19 

 
 

1.4.4.4 Laboratoriotoiminta  

SYKE vastaa ympäristöalan laboratorioille järjestettävistä vertailumittauksista Suomessa, ympäristö-
näytteenottajien sertifioinnista ja ympäristön tilan mittaamisessa käytettyjen menetelmien standardoin-
nista. SYKE tekee myös merkittävän osan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten tarvitsemista 
analyyseistä. 

FINAS hyväksyi SYKEn akkreditoidun pätevyysalueen laajennuksen koskemaan uima-allasvesien 
vertailumittausten järjestämistä. Lisäksi hyväksyttiin näytteenottajien henkilösertifiointijärjestelmän 
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(CERTI) pätevyysalueen laajentaminen talous- ja uimavesien näytteenottajien sertifiointiin. Talous- ja 
uimavesien näytteenottoa tekevät lähinnä kuntien näytteenottajat. 

CERTI-järjestelmään perustettiin uusi erikoistumisalue ympäristö- ja sisäympäristötekniikan akus-
tisille mittauksille. Ympäristöministeriön aloitteesta valmisteltu uusi erikoistumisalue koskee melutason 
mittaamista ja melulle altistumisen arviointia ulkona sekä sisätiloissa. Erikoistumisalueelle on ollut suu-
ri tarve, koska aiemmin mittaustoimintaa ei ole juuri koordinoitu. 

Haitallisten aineiden tutkimuksen ja seurannan tarpeisiin on hankittu uusi laitteisto, kaasukromato-
grafi-kolmoiskvadrupoli-massaspektrometri. Laitteisto soveltuu orgaanisten yhdisteiden tunnistamiseen 
ja pientenkin pitoisuuksien määritykseen erityyppisistä ympäristönäytteistä. Laitteiston soveltuvuus on 
testattu, ja sitä on hyödynnetty kehitettäessä palonestoaineiden analyysimenetelmää. 

 
Laboratoriotoiminnan tunnuslukuja vuosina 2011–2013 
 
Toiminta Tehtävä 2011 2012 2013 
Vertailumittaukset Liikevaihto (milj. €) 0,2  0,2  0,2  

Järjestettyjä vertailumittauk-
sia 

151) 171,2) 161,2) 

Ympäristönäytteen-
ottajien henkilösertifi-
ointi 

Uusia sertifikaatteja 48 50 42 
Jatko- ja/tai laajennus-
sertifikaatteja 

48 
6 

233) 55 

Sertifioituja henkilöitä (yht.) 430 461 417 
Ympäristömenetel-
mien standardisointi 

Prosessissa olevia uusia me-
netelmästandardeja4)  

48 93 145 

5-vuotistarkastuksessa olleita 
standardeja 

50 43 68 

Valmistuneita ISO, SFS-EN, 
SFS-ISO standardeja 

41 46 43 

SFS-käsikirjoja 4 3 1 
Epäorgaaninen 
analyysituotanto 

Liikevaihto (hallinnon sisäiset 
hinnat) (milj. €) 

1,13 1,36 1,29 

 Analyysien lukumäärä (Lims-
järjestelmästä) 

145 047 166 923 161 317 

1) Sisältää vesipuitedirektiiviverkostossa yhteistyössä järjestettyjä pätevyyskokeita 5 (2013) ja 4 (2012) kappaletta. 
2) Sisältää yhden vertailun, jossa annettu vertailumittauspalvelua terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle (THL). 
3) Sertifikaatin voimassaolo on pidentynyt 5 vuodesta 8 vuoteen, mikä näkyy jatkosertifikaattien määrän vähenemisenä. 
4) Käsittelyssä olevien uusien standardien määrä riippuu vuosittain kansainvälisissä standardisointijärjestöissä työn alla 
    olevien standardien määrästä. 

 
1.4.4.5 Viestintä  

SYKE käyttää viestinnässään rinnakkain useita keinoja. Tiedotteiden ja uutiskirjeiden lisäksi SYKE 
julkaisi yhdessä ympäristöministeriön kanssa Ympäristö-aikakauslehteä. Lehti uudistettiin vuonna 2013. 
Sähköisistä viestintävälineistä olivat käytössä verkkosivustot, Facebook-sivu sekä vesistöihin liittyvää 
tietoa sisältävä Järviwiki. Verkkosivustot uudistettiin vaiheittain siten, että SYKEn oma verkkosivusto 
www.syke.fi julkaistiin keväällä 2013 ja uudistettu www.ymparisto.fi-sivusto otettiin käyttöön alkusyk-
systä 2013. 

SYKEn tiedotteiden määrä laski hieman vuonna 2013. Tiedotteiden tilaajamäärä pysyi ennallaan ja 
oli noin 2 500. SYKEä koskeva mediauutisointi väheni selvästi vuoteen 2012 verrattuna, vaikka vesi-
asioihin ja erityisesti tulvatilanteiseen liittyneen uutisoinnin määrä kasvoi. Ympäristö-lehden tilaajamää-
rä pysyi ennallaan ja oli noin 4 000. SYKEn vuonna 2012 avaaman Facebook-sivuston seuraajien määrä 
kasvoi noin 2 000 henkilöön. 
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Keskeiset viestintätoimet ja medianäkyvyys vuosina 2011–2013 
 
Strateginen  
teema-alue 

Tiedotteet Uutiskirjeet SYKEä koskevat uutisoinnit 
2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Ilmastopolitiikan tuki 26 27 6 4 4 2 456 441 37 
Kulutus ja tuotanto; 
luonnonvarojen kestävä 
käyttö 

23 19 16  3 4 583 924 415 

Itämeri, vesistöt ja vesi-
varat 

52 61 83 5 4 4 1162 1127 1885 

Ekosysteemipalvelut ja 
luonnon monimuotoi-
suus 

33 36 33 4 4 4 335 312 354 

Rakennettu ympäristö ja 
alueiden käyttö 

11 10 9    175 135 78 

Tietovarantojen hyödyn-
nettävyys 

15 15     433 387  

SYKE / muut 2 5 5 4 2 3 105 299 74 
YHTEENSÄ1) 162 173 152 18 17 17 3249 3625 2843 
1) Viestintätoimia ja medianäkyvyyttä on seurattu teema-alueittain vuodesta 2011 lähtien. Vuonna 2010 SYKE julkaisi  
yhteensä 137 tiedotetta ja 6 uutiskirjettä ja SYKEä koskevia uutisointeja oli 1390. 

 

Ympäristöhallinnon verkkopalvelut on uudistettu kokonaisuudessaan. Ymparisto.fi-palvelusta erotettiin 
ympäristöministeriön ja SYKEn sivut omiksi sivustoikseen (ym.fi, syke.fi). Uudistuksen takia ymparis-
to.fi-sivuston käyttäjämääristä ei ole saatavissa vertailukelpoisia tietoja vuodelta 2013. 

Järviwiki-palvelun käyttö lisääntyi vuoden 2013 aikana merkittävästi. Esimerkiksi yksilöityjen kä-
vijöiden määrä kasvoi edellisestä vuodesta 27 % ja ja sivulatausten määrä 18 %. Itämeriportaalin käyttö 
väheni lievästi. Sivujen latauksia kirjattiin 9 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. 

 
Verkkopalvelujen käyttö 2011–2013 (milj. kpl) 
 
 2011 2012 2013 
Ymparisto.fi-palvelun sivujen lataukset 28,1 28,2 * 
Ymparisto.fi-palvelun yksilöidyt käyttäjät  1,32 1,40 * 
Itameriportaali.fi-palvelun sivujen lataukset 2,99 2,48 2,25 
Itameriportaali.fi-palvelun käynnit 1,38 1,24 1,20 
Itameriportaali.fi-palvelun yksilöidyt käyttäjät 0,48 0,43 0,39 
Järviwiki-palvelun sivujen lataukset 0,97 0,79 0,93 
Järviwiki-palvelun käynnit  0,19 0,23 0,29 
Järviwiki-palvelun yksilöidyt kävijät 0,15 0,17 0,22 
* Vertailukelpoisia tietoja vuodelta 2013 ei ole käytettävissä, koska ymparisto.fi-palvelusta erotettiin  
keväällä 2013 kaksi uutta sivustoa (www ym.fi ja www.syke.fi ) 

 

1.4.4.6 Tietojärjestelmät ja -varannot 

SYKE tuottaa ja ylläpitää ympäristötieto-, paikkatieto- ja kaukokartoitusaineistoja sekä kehittää aineis-
tojen käyttöympäristöä. SYKEn avoin tietopolitiikka on mahdollistanut aineistojen avoimen käytön jo 
vuodesta 2008 lähtien. Ympäristö- ja paikkatietopalvelu OIVA tarjoaa asiantuntijoille avoimen pääsyn 
ympäristöhallinnon tietovarantoihin. Palvelu tarjoaa ympäristöhallinnon tietojärjestelmiin tallennettua 
tietoa vesivaroista, pintavesien tilasta, pohjavesistä, eliölajeista, ympäristön kuormituksesta ja alueiden 
käytöstä sekä ympäristöön liittyviä paikkatietoaineistoja. 

Paikkatietoaineistot ovat ladattavissa OIVA-paikkatietopalvelussa. Lataamisen avulla tiedonkäyttä-
jä saa itselleen kopion aineistosta. Ladattaviksi tarjottujen aineistojen ja latausten määrät ovat kasvaneet 
vuosittain. Vuonna 2013 suosituimpia olivat pohjavesialueita ja Natura-alueita koskevat aineistot. 

SYKE tarjoaa paikkatietoaineistoja käytettäväksi myös rajapintapalveluina, jolloin tiedonkäyttäjä 
ottaa yhteyden SYKEn palvelimelle ja voi hakea, katsella ja noutaa aineistoja. Tämä edellyttää, että 
tiedonkäyttäjällä on käytössään ohjelmisto, joka tekee pyynnöt SYKEn palvelimelle, ja aineistot täyttä-
vät standardien vaatimukset. SYKEllä on merkittävä määrä INSPIRE-direktivin mukaisia aineistoja. 
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Näiden kaikille avoimien aineistojen käyttö on kasvanut merkittävästi. Suosituimpaan aineistoon, järvi-
en syvyyskäyriin liittyviä pyyntöjä oli vuonna 2013 lähes 37 miljoonaa. 

Vuoden 2013 lopussa SYKE tarjosi vapaasti käytettäväksi 43 eri paikkatietoaineistopakettia. Osasta 
aineistoja on tehty Inspire-direktiivin velvoittamat rajapintapalvelut. Aineistojen lataus on lisääntynyt 
viime vuosina huomattavasti: vuonna 2013 ladattiin noin 18 000 aineistopakettia, mikä on noin 10 % 
enemmän kuin vuonna 2012. Merkittävin muutos tapahtui ympäristöhallinnon rajapintapalveluiden käy-
tössä. Palvelupyyntöjen määrä kasvoi noin 2,5-kertaiseksi edellisvuoteen verrattuna ja yli kymmenker-
taiseksi vuoteen 2011 verrattuna. Palveluihin kohdistuneita pyyntöjä kirjattiin vuonna 2013 yhteensä 
noin 66 miljoonaa. 

 
Paikkatietoaineistojen käytön tunnuslukuja 2011–2013  
 
 2011 2012 2013 
Vapaasti käytettäviä paikkatietopaketteja (kpl) 22  30 43 
OIVA-paikkatietoaineistojen latauksia (kpl) 11 500 16 000 18 000 
Rajapintapalveluihin kohdistuneita palvelu-
pyyntöjä (milj. kpl) 5  25 66 
 

SYKEn metatietopalvelusta voi hakea ympäristötietojärjestelmien sekä paikkatieto- ja kaukokartoitusai-
neistojen standardien mukaisia kuvauksia. Tavoitteena on, että samasta järjestelmästä löytyvät myös 
merkittävien tutkimusten ja mittauskampanjoiden metatiedot. 

 

1.4.4.7 Ympäristön tilan seuranta  

Suomi on sitoutunut lukuisiin ympäristöä koskeviin EU-säädöksiin, joiden toimeenpanoa todennetaan 
ympäristöseurannoilla. SYKEn tehtävänä on mm. EU:n vesipuite-, nitraatti-, meristrategia- ja luontodi-
rektiivien mukaisten ympäristöseurantojen suunnittelu, koordinointi ja raportointi. 

Ympäristöinformaation strateginen ohjelma MONITOR2020 aloitti alkuvuodesta 2013 ympäristö-
ministeriön kärkihankkeena valtion vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelmassa. MONITOR2020-
ohjelman erityisenä tavoitteena on seurantajärjestelmän yhteiskunnallisen vaikuttavuuden lisääminen, 
seurantojen palvelukyvyn, tuloksellisuuden ja taloudellisuuden parantaminen sekä henkilöstön ja yhteis-
työn kehittäminen. Vuoden 2013 ohjelma keskittyi erityisesti yhteistyöverkostojen ja yhteisten kehittä-
mishankkeiden käynnistämiseen. Vuoden lopussa valmistui LYNET-laitosten tiekartta seurantojen ja 
tietovarantojen integroimiseksi sekä SYKEn ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten yhteiset 
suunnitelmat viidestä seurantojen kehittämishankkeesta. 

Sisävesi-, rannikko, meri- ja luontoseurantojen integrointi yhdeksi kokonaisuudeksi jatkui vuonna 
2013. Pitkän ajan tavoitteena on yhdistää kansalliset luonnonvaroja ja ympäristöä koskevan seurannat ja 
tietovarannot. 

Seurantatietoihin perustuva Suomen pintavesien tilan arviointi toteutettiin yhdessä ELY-keskusten 
kanssa. Vuonna 2014 alkavaa seurantajaksoa suunniteltiin yhdessä ELY-keskusten kanssa. Tulevaa 
sisävesien seurantaohjelmaa kevennettiin muun muassa kehittämällä otantasuunnitelmaa. 

 

1.4.4.8 Tietopalvelu  

Suomen ympäristökeskuksen tietopalvelu on julkinen tieteellinen erikoiskirjasto, joka kokoaa, ylläpitää 
ja välittää ympäristötietoa. Kirjaston kokoelmissa on 50 000 nidettä, 20 000 verkkolehteä, 700 painettua 
lehteä ja ympäristöalan tietokantoja. 

Vuoden 2013 aikana tietopalvelu vastasi normaaliin tapaan tiedon saatavuuteen liittyvistä peruspal-
veluista, kuten itsenäisen käytön tuki, neuvonta, kyselyt, tiedonhaut, hankinta, aineistoneuvottelut, kau-
kopalvelu, lehtipalvelut (verkkolehdet ja painetut), luettelointi ja sisällönkuvailu.  

Tietopalvelun toimintaa uudistetaan vastaamaan tutkimus- ja asiantuntijaprosessien tarpeita. Vuosi 
2013 oli kehittämishankkeen ensimmäinen vuosi. 
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Tietopalvelu on jatkanut sähköisten aineistojen lisensiointia FinELibin valtakunnallisten konsorti-
oiden kautta. Kansallinen elektroninen kirjasto, FinELib ja KDK-asiakasliittymä Finna valittiin marras-
kuussa 2013 päivitetylle Suomen tutkimusinfrastruktuurien tiekartalle. Päätös merkitsee molemmille 
palveluille tunnustusta niiden merkittävyydestä ja takaa niiden vahvan roolin tutkimuksen palveluina 
myös tulevaisuudessa. 

Tietopalvelu ja viestintä jatkoivat yhteistyössä SYKEn ja sitä edeltävien laitosten julkaisutuotannon 
digitointia ja tallennusta Helsingin yliopiston digitaaliseen julkaisuarkistoon HELDAan. Verkkopalvelu-
uudistuksen vuoksi vuoden aikana keskityttiin erityisesti ymparisto.fi:ssä olevien sähköisten julkaisujen 
siirtämiseen HELDAan. 

 
Tietopalvelun tilastot vuosina 2011–2013 
 

 2011 2012 2013 
Ladatut artikkelit verkkolehdistä 36 043 34 917 37 000 
Tiedonhaut verkkotietokannoista 36 074 35 137 17 937 
Kokoelmatietokantaan tallennetut 
tietueet  1 151 1 292 1 117 
Haut kokoelmatietokannasta 479 220 354 668 104 000 
Lataukset HELDA-julkaisuarkistosta  49 920 205 000 
SYKEn henkilökunnan julkaisutuotanto, 
kpl 576 646 610  
Tilaukset kpl yht. (hankinnat, lainat, 
jäljennetilaukset, lähtevä ja saapuva 
kaukopalvelu) 2 330 2 153 1 500 
Kokoelmat 

– Kirjat, nimekkeitä, kpl  
 

52 000 
 

50 772 
 

50 805 
Painetut lehdet, nimekkeitä, kpl 

– joista tilattuja  
767 
100 

752 
92 

720 
80 

Verkkolehdet, nimekkeitä kpl 15 000 18 000 20 000 
Kokoelmatilat: 
– Yleisö- ja kokoelmatilat m2 
– Suljetut varastotilat m2 

 
310 
130 

 
310 
110 

 
310 
110  

 

1.4.4.9 ICT-infrastruktuuripalvelut  

SYKEn tietokeskus vastaa SYKEn ja ympäristöministeriön tieto- ja viestintäteknisistä peruspalveluista, 
ydintoiminnan tietojärjestelmien palvelimista sekä SYKEn tietohallinnosta. Keskitetyt tietotekniikka-
palvelut ja tietojärjestelmät ovat toimineet ilman pitkiä käyttökatkoja vuonna 2013. 

SYKEn tietokeskus on luokiteltu valtion ICT-palvelukeskukseksi. Vuonna 2013 SYKEssä jatkettiin 
valtionhallinnon palvelukeskushankkeen (VALTORI) asiakkaaksi siirtymisen valmistelua. Muutos ta-
pahtuu vuoden 2014 aikana. SYKE hyväksyttiin VIP:n palveluiden käyttäjäksi vuonna 2012 tehdyn 
tietoturva-arvioinnin perusteella, ja vuonna 2013 valmisteltiin useiden uusien palvelujen käyttöönottoa. 
Yhteydenpitoa helpottavien pikaviesti- ja kokouspalveluiden testaus ajoittui vuoden 2013 lopulle, ja 
palvelut otetaan käyttöön vuonna 2014. 

Vuoden 2012 lopulla tehdyn tietoturvallisuuden auditoinnin yhteydessä SYKE sai suositukset ke-
hittämistoimista tietoturvallisuuden perustason saavuttamiseksi. Toimenpiteet toteutettiin vuoden 2013 
syyskuun loppuun mennessä. 

 
ICT-palveluiden tunnuslukuja 2011–2013 
 
 2011 2012 2013 
Ennakoimattomia käyttökatkoja (kpl) ** 1 0 
Käyttäjiä* (kpl, vuodenvaihteessa) **  1 104 
Palvelimia (kpl) ** 250 260 
Tallennustilan käyttö (Gt) ** 115 000 150 000 
* käyttäjämäärä on SYKEn, ympäristöministeriön ja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn  
   käyttäjien yhteismäärä 
** tietoja ei ole koottu vertailukelpoisella tavalla 
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1.4.4.10 Koulutuspalvelut  

Suomen ympäristökeskus järjestää vuosittain kymmeniä koulutustilaisuuksia. Tilaisuudet liittyvät ym-
päristöministeriön sekä maa- ja metsätalousministeriön, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten ja 
aluehallintovirastojen toimintaan. Osa koulutustilaisuuksista on avoimia myös muille sidos- ja asiakas-
ryhmille. 

Koulutustilaisuuksien sisältö ja tavoitteet suunnitellaan vuosittain erikseen. Määrän vaihtelu johtuu 
pääosin lainsäädäntöuudistusten edellyttämän koulutuksen tarpeen vaihtelusta. 

Videoitujen tilaisuuksien määrää on lisätty suunnitelmallisesti, kun laitteistoja on otettu käyttöön. 
Vuonna 2013 noin puolet tilaisuuksista videoitiin ja osallistujista yli 10 % osallistui koulutukseen vi-
deoyhteyden välityksellä. 
 
Koulutustoiminnan tunnuslukuja vuosilta 2011–2013, ympäristöhallinnon yhteinen koulutusohjelma 
 

 2011 2012 2013 Huomautukset 
Koulutustilaisuuksia (kpl) 91 52 67  
Osallistujia (hlö)  5 900 3 500 5 000  
ELY-keskusten ja AVIen osuus 
osallistujista 43 % 40 % 40 %  
Tilaisuudet, joissa käytetty 
videoneuvottelulaitteita (kpl)   33  
Videoyhteyden välityksellä 
osallistuneita (hlö)   600  
Palaute koulutuksen hyödylli-
syydestä 3,9 3,9 3,9 Asteikko 1–5 
Palaute järjestelyjen onnis-
tumisesta 4,0 4,0 4,0 Asteikko 1–5 

 

1.4.4.11 Laatutehtävien kehittäminen ympäristöhallinnossa 

SYKE on avustanut elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten ympäristövastuualueen toimintamallien 
ylläpitämistä ja kehittämistä. Työ on painottunut ympäristön kunnostushankkeissa tarvittavien käytäntö-
jen kuvaamiseen ja ohjeistuksen laadintaan. 

Ympäristöministeriö toteutti keväällä 2013 erillisen selvityksen ympäristöhallinnon ohjaus- ja ke-
hittämistoiminnon kehittämisen vaihtoehdoista. SYKE osallistui selvitystyöhön. Selvityksen perusteella 
ympäristöhallinnon toimintamalliryhmien asemaa tullaan vahvistamaan. SYKE on osallistunut eräiden 
toimintamalliryhmien työhön. 

 

1.4.4.12 Toiminnan johtamisen, suunnittelun ja seurannan laatu- ja kehittämistyö  

SYKEn strategian toimeenpanoa jatkettiin vuonna 2013. Keskeisiä käytännön toimenpiteitä olivat orga-
nisaation tarkistaminen syksyllä 2013, keskeisille sidosryhmille ja käyttäjätahoille suunnatun palvelu-
kykykyselyn toteutus, eläkkeelle jäämisten ja irtisanoutumisten myötä vapautuneen toimintamenorahoi-
tuksen kohdentamiskäytännön jatkaminen sekä henkilöstön osaamisen suuntaaminen strategisten 
teemojen perusteella. Organisaatiorakennetta uudistettiin ja vahvistettiin näköpiirissä olevia toimin-
taympäristön muutoksia ajatellen. Muutoksilla parannetaan valmiuksia hankkia ulkopuolista rahoitusta 
ja lisätään joustokykyä pienentämällä toiminnallisten yksiköiden kokoa. 

Ympäristöministeriön ja SYKEn välinen tulossopimus uudistettiin osana ministeriön Tehokas tu-
losohjaus -hanketta vuonna 2013. Tulosohjauskäytäntöjen uudistaminen näkyi käytännössä, kun uusittu 
temaattinen rakenne sekä tulossopimuksen toimeenpanon ja seurannan käytännöt otettiin käyttöön. Ko-
kemukset ovat olleet myönteisiä niin ympäristöministeriössä kuin SYKEssäkin. Etenkin yhteydenpidon 
paraneminen on koettu hyödylliseksi. 

Vuoden 2013 alkupuolella tehdyn palvelukykyselvityksen tulokset korostivat yhteistyötä parantavi-
en käytäntöjen merkitystä. Aiempaa tiiviimpi yhteistyö nähtiin sekä tulosohjauksesta vastaavien minis-
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teriöiden että aluehallinnon vastauksissa yhdeksi tärkeimmistä SYKEn toiminnan kehittämiskohteista. 
Kokonaisuutena SYKE palvelukykyä koskeneissa kannanotoissa korostuivat toisaalta eri tehtäväaluei-
siin kohdistuvat suuret odotukset, ja toisaalta näkemys pääosin hyvästä ja osin erittäin hyvästä suoriu-
tumisesta. Vastaajien mielestä SYKEn selkeimmät vahvuudet liittyvät maineeseen, osaamiseen ja nä-
kemyksellisyyteen. 

Uudistettu ympäristöohjelma ohjasi EkoSYKE-työtä. Vuoden aikana SYKEn ympäristöjärjestel-
män piiriin otettiin tutkimusalus Aranda. SYKEn hiilijalanjäljessä Arandan käyttö, kiinteistöjen energi-
ankäyttö ja virkamatkat olivat suurimmat kuormittajat, kun taas jätteistä saatiin laskennallista hyvitystä 
tehokkaasta lajittelusta johtuen. Vuonna 2013 valmisteltiin ympäristöjärjestelmän laajentamista siten, 
että myös SYKEn alueelliset toimipaikat kuuluisivat jatkossa sen piiriin. 

SYKEn laboratoriotoiminnan yhteinen akkreditointitunnus on ollut käytössä kaksi vuotta. FINAS-
arviointi keskittyi yhdistetyn johtamisjärjestelmän mukaisen toiminnan sujuvuuden sekä tulevaisuuden 
haasteiden ja tavoitteiden arviointiin. Arvioinnin mukaan laboratorioiden yhtenäistäminen on edennyt 
eivätkä erilaiset toimintakulttuurit ole asettaneet sille merkittäviä esteitä. Tulosopimuksissa sovitut ta-
voitteet on konkreettisesti jalkautettu yksikkötasolle ja niiden toteutumista on seurattu. Toiminnan audi-
toinnit ja katselmukset ovat systemaattisesti ja kattavasti käytössä. Tiedottaminen etenee selkeästi joh-
don tasolta alaspäin, ja foorumeita on riittävästi erityyppisten asioiden käsittelyyn ja edistämiseen. 
Henkilöstö on pätevää ja ammattitaitoista, pätevyyden ylläpitoon on toimivat käytännöt ja uusien henki-
löiden perehdyttämiseen on panostettu. Tuotetun tiedon luotettavuus on varmistettu laadunvarmistuksen 
avulla ja vertailukelpoisuus osallistumalla vertailumittauksiin ja kansainväliseen alan yhteistyöhön. 
Asiakaspalvelussa on toimivat käytännöt, palautteet ja toimintahäiriöt käsitellään ratkaisuhakuisesti ja 
dokumentoidaan. 

Ympäristömenetelmien standardisoinnista järjestettiin asiakaskysely. Vastaajat pitivät Suomen ak-
tiivista osallistumista standardisointityöhön erittäin tärkeänä kansallisten etujen varmistamisen kannalta 
ja välttämättömänä mittaustulosten vertailukelpoisuuden varmistamiseksi. Standardeista toivottiin lisä-
tietoa ja suomalaisia käännöksiä, niiden tekniseltä sisällöltä selkeyttä. Tärkeitä suomeksi käännettyjä 
vuoden 2013 standardeja ovat vesinäytteiden säilytystä ja saastuneen alueen kartoittamista koskevat 
standardit sekä riskinarviointiopas lietteiden käytöstä ja sijoituksesta. SYKEn standardisointiohjeet tar-
kennettiin vastaamaan ajankohtaista eurooppalaista ohjeistusta, jossa perustana ovat riippumattomuus, 
puolueettomuus, syrjimättömyys ja tehokkuus. Tarkistus perustui SFS:n vuonna 2012 suorittamaan au-
ditointiin. 

Vuonna 2012 toteutetun CAF-itsearvioinnin perusteella kehittämiskohteiksi nostettuja asioita vie-
tiin eteenpäin vuonna 2013. Toimenpiteet liittyivät SYKEn teemavalmistelun tulosten sekä YM–SYKE-
tulossopimuksen tavoitteiden huomioon ottamiseen kaikilla tasoilla ja niiden kytkemiseen koko henki-
löstön tulostavoitteisiin, projektien talousseurannan parantamiseen, projektitoimintamallin käyttöön 
ottoon ja etätyön pelisääntöjen selkeyttämiseen. Seuraava CAF-itsearviointi toteutetaan vuonna 2014. 
Sen suunnittelu alkoi syksyllä 2013. Muita tuloksellisuuteen liittyviä itsearviointeja tai asiakastyytyväi-
syyskyselyitä ei tehty vuonna 2013. 

Työhyvinvointia koskevista kyselyistä kerrotaan luvussa 1.5.2. Koulutustoiminnasta saadusta pa-
lautteesta kerrotaan SYKEn järjestämän koulutuksen osalta luvussa 1.4.4.10 ja SYKEn henkilöstökoulu-
tuksen osalta luvussa 1.5.4. 

 

1.4.4.13 Riskien hallinta 

SYKEn tulostavoitteiden kannalta tarkasteltuna merkittävimmät riskit voidaan luokitella karkeasti nel-
jään pääryhmään: 

• SYKEn tuottama tutkimustieto ei tue päätöksentekoa. 
• SYKE ei pysty avustamaan ministeriöitä, erityisesti ympäristöministeriötä, tai aluehal-

lintoa tulossopimuksen mukaisella tavalla. 
• SYKEn vastuulla olevat ympäristötietovarannot eivät tue päätöksentekoa ja ympäris-

tötiedon saatavuutta. 
• SYKEn käytettävissä olevia voimavaroja käytetään epätarkoituksenmukaisesti. 
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SYKE on strategiansa uudistamisen ja päivittämisen yhteydessä pyrkinyt luomaan riskejä vähentäviä 
käytäntöjä ja samalla lisäämään toimintansa vaikuttavuutta yhteistyössä tulosohjaavien ministeriöiden 
kanssa. 

 

Riskien vähentämisen kannalta pidetään oleellisena, että 
• Toimintaa ohjataan sisällöllisesti riittävän suurina kokonaisuuksina. Osaaminen ja 

voimavarat voidaan kohdentaa selkeästi ja muuttaa painotuksia muuttuvia tarpeita vas-
taavasti. 

• Toiminnan erilaisten tuotosten käyttäjät ja tiedon käyttötarpeet tunnistetaan ja uudiste-
taan tuotosten tarjonnan tapoja käyttötarpeita vastaavalla tavalla. 

• Tavoitteiden asettaminen ja niiden merkittävyyden määrittäminen perustuvat selkei-
siin strategisiin linjauksiin. Henkisiä ja taloudellisia voimavaroja voidaan tällöin va-
pauttaa ja suunnata uudelleen hallitulla tavalla. 

• Toimintakäytäntöjä uudistetaan tehokkaammiksi. 
• Tulosohjauskäytännöt, toiminnan kohdentaminen ja voimavaralinjaukset tukevat toisi-

aan pitkäjänteisesti. 
 

Vuoden 2013 aikana tärkeimmät käytännön toimenpiteet olivat tulosohjausuudistuksen toimeenpano, 
palvelukykykyselyn toteutus ja toimenpiteiden määrittely, MONITOR2020-ohjelman edistäminen, jul-
kaisutoiminnan rakenteellisen uudistamisen toimeenpano ja strategisten teemojen mukaan jäsenneltyjen 
sisäisten tavoitteiden määrittäminen ja niiden toteutumisen seuranta. Tutkimuslaitosuudistuksen vaiku-
tuksiin alettiin varautua yhdessä tulosohjaavien ministeriöiden kanssa vuoden 2013 aikana. 
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1.5 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen 
 

Henkisten voimavarojen kehittämiselle on SYKEn strategiassa asetettu tavoitteet. Tavoitteita täsmentä-
vän henkilöstöstrategian (2012–15) toteutuksessa kiinnitetään huomiota muutoksen hallintaan, johtami-
sen ja esimiestoiminnan kehittämiseen, osaamisen kehittämiseen, työhyvinvointiin ja palkitsemisjärjes-
telmien toimivuuteen. 

Henkisten voimavarojen hallintaa ja kehittämistä ohjaavat myös henkilöstösuunnitelma, henkilös-
tön kohdentamissuunnitelma sekä osana valtiohallinnon vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelmaa laadit-
tavat inhimillisen pääoman (IPO) kehittämissuunnitelmat. 

Henkilöstövoimavarojen johtamisessa keskeisiä toimenpiteitä olivat vuonna 2013 VMBaro-
työtyytyväisyyskyselyn tulosten pohjalta toteutetut kehittämistoimet sekä selvitys työaikakertymien 
syistä ja toimenpiteistä leikkaantuvien työtuntien ehkäisemiseksi. Työaikajoustoja kehitettiin sopimalla 
tiivistetyn työajan ja työaikapankin laajennuksen kokeiluista. Henkilöstön osaamisen monipuolista ke-
hittämistä jatkettiin yhteistyössä muiden LYNET-laitosten kanssa. 

Loppuvuodesta keskityttiin erityisesti organisaatiouudistukseen liittyneisiin henkilövalintoihin, 
esimiesvalmennusten suunnitteluun ja muihin järjestelyihin sekä kilpailutettiin työterveyshuollon palve-
lut. 

 

1.5.1 Henkilöstön määrä, rakenne ja henkilöstökulut 
Henkilöstöryhmittäin tarkasteltuna pysyvissä tutkimus- tai asiantuntijatehtävissä olevien henkilöiden 
määrä nousi kymmenellä ja toimistohenkilöstöön luettavien henkilöiden määrä aleni kahdellatoista. 

Palveluksesta poistui 22 pysyvässä palvelussuhteessa ollutta henkilöä. Osa vapautuneista vakans-
seista lakkautettiin, osa täytettiin sellaisenaan ja osa kohdistettiin uusille tehtäväalueille strategisen voi-
mavarasuunnitelman mukaisesti. Pysyvän henkilöstön määrä kasvoi kuudella henkilöllä. Vuoden aikana 
vakinaistettiin 19 määräaikaista palvelussuhdetta. 

SYKEn koulutustasoindeksi on 6,4. Se on erittäin korkea verrattuna valtion koko henkilöstön kou-
lutustasoindeksiin (5,2 vuonna 2012) ja myös verrattuna muihin valtion tutkimuslaitoksiin (6,1 vuonna 
2012). Vuonna 2013 SYKEssä työskenteli 156 tohtoria. 

SYKEn työvoimakustannukset nousivat 3 % vuoden 2012 tasosta. Nousu johtuu kokonaistyö-
panoksen kasvusta, valtion virka- ja työehtosopimukseen perustuvista palkankorotuksista, tehtäväraken-
teen muutoksesta ja sisäisestä palkkaliukumasta. Virka- ja työehtosopimukseen perustuvien palkankoro-
tusten vaikutus palkkasummaan oli vuositasolla 1,8 %. Kokonaistyöpanos nousi 6 henkilötyövuotta. 
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Henkilöstöä koskevat keskeiset tunnusluvut vuosina 2011–2013 
 
 2011 2012 2013 
Henkilöstön lukumäärä 31.12.2013 687 711 701 
Muutos edelliseen vuoteen verrattuna, % 2,2 3,5 -1,4 
Pysyvän henkilöstön lukumäärä 31.12.2013 493 495 501 
Pysyvän henkilöstön osuus, % 72 70 71 
Määräaikaisen henkilöstön lukumäärä 31.12.2013 194 216 200 
Määräaikaisen henkilöstön osuus, % 28 30 29 
Osa-aikaisen henkilöstön osuus, % 9,9 9,4 10,3 
    
Henkilötyövuodet 646 666 672 
Toimintamenorahoitteinen htv-osuus (%) 60 57 55 
T&K-toiminnan toimintamenorahoitteinen htv-osuus (%) 40 40 38 
Tuottavuusohjelman mukainen vähenemä (htv) -6 -9 -11 
    
Henkilöstön keski-ikä, vuotta 45 45 45 
45 vuotta täyttäneiden osuus, % 52 52 52 
Koulutustasoindeksi 6,3 6,4 6,4 
Johtamisen tai muun erikoisammattitutkinnon suorittaneet  3 10 5 
Työyhteisön toimivuus  3,51  
    
Tehdyn työajan osuus säännöllisestä vuosityöajasta, % 80,9 80,3 81,6 
Työvoimakustannukset, 1000 euroa  35,7 38,2 39,4 
Välillisten työvoimakustannusten osuus tehdyn työajan palkoista, % 58 60 58 
 
 
Henkilöstön määrä toimintayksiköittäin (31.12.2013, henkilöä) 
 

Toimintayksikkö Pysyvät 
Määrä-
aikaiset Yhteensä 

Johto ja johdon tuki 5 2 7 
Kansainvälisten asiain yksikkö 10 1 11 
Ilmastonmuutoksen strateginen ohjelma 7 5 12 
Kulutuksen ja tuotannon keskus 66 30 96 
Luontoympäristökeskus 57 24 81 
Merikeskus 56 43 99 
Vesikeskus 95 42 137 
Ympäristöpolitiikkakeskus 31 24 55 
Laboratoriokeskus 60 9 69 
Hallintopalvelut 30 1 31 
Viestintä 21 1 22 
Tietokeskus 63 18 81 
YHTEENSÄ 501 200 701 
 

Henkilöstön määrä henkilöstöryhmittäin (31.12.2013, henkilöä) 
 

Henkilöstöryhmä Pysyvät 
Määrä-
aikaiset Yhteensä 

Laboratoriohenkilöstö 47 16 63 
Toimistohenkilöstö 53 23 76 
Valmistelu-, suunnittelu- ja tukitehtävien henkilöstö 37 3 40 
Tutkijat/asiantuntijat 334 157 491 
Päälliköt 30 1 31 

YHTEENSÄ 501 200 701 
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1.5.2 Työhyvinvointi ja työsuojelu  
 

Uuden työsuojeluorganisaation ja esimiesten työsuojelukoulutusta jatkettiin ja Mechelininkadun toimi-
pisteessä tehtiin työpaikkaselvitys.  

Työterveyshuoltopalvelut kilpailutettiin ja pääkaupunkiseudulla uudeksi palvelun tarjoajaksi valit-
tiin Vita Lääkäriasema Oy. Muissa toimipisteissä työterveyspalvelujen tuottajana jatkaa Suomen Ter- 
veystalo Oy. Palvelun sisältö pysyy pääosin ennallaan. 

Etelä-Suomen aluehallintoviraston loppuvuodesta 2012 tekemän tarkastuksen pohjalta tehtiin selvi-
tys työaikakertymien syistä ja ryhdyttiin toimenpiteisiin leikkaantuvien työtuntien ehkäisemiseksi. Jo 
käytössä olevien työaikajoustojen lisäksi laajennettiin nykyistä työaikapankkikäytäntöä kokeiluluontei-
sesti 30.9.2014 asti. Esimiehille järjestettiin valmennusta henkilöstön jaksamisen ja kuormittuneisuuden 
seurannan ja varhaisen puuttumisen keinoista. 

Innostavat ja menestyvät työyhteisöt -kyselyn ja CAF-itsearvioinnin perusteella kehittämiskohteiksi 
nostettuja asioita edistettiin vuonna 2013. Niitä olivat SYKEn teemavalmistelun tulosten sekä YM–
SYKE-tulossopimuksen tavoitteiden huomioiminen kaikilla tasoilla, projektien talousseurannan paran-
taminen, projektitoimintamallin käyttöönotto ja etätyöhön liittyvien pelisääntöjen selkeyttäminen. 

Loppuvuodesta 2012 toteutetun VMBaro-työtyytyväisyyskyselyn mukaan kokonaistyötyytyväisyys 
nousi merkittävästi (3,35 -> 3,51). Kyselyn tuloksia ja kehittämiskohteita käsiteltiin toimintayksiköissä 
aktiivisesti. Kehittämistoimenpiteet ovat kohdistuneet erityisesti seuraaville alueille: töiden yleinen or-
ganisointi, ongelmien puheeksi ottaminen (varhainen välittäminen), tiedonkulun parantaminen ja avoi-
muuden lisääminen asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa. 

 
 

Henkilöstön työkyky ja hyvinvointi sekä työterveyshuollon investoinnit 
 
 2011 2012 2013 
Pysyvän henkilöstön poistuma, % 3,5 5,3 4,4 
Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen, % 0 0,1 0 
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv 7,4 7,3 6,8 
Työterveyshuolto, euroa htv (brutto) 642 634 573 
Työterveyshuolto, euroa/htv (netto) 449 418 348 

 

Pysyvän henkilöstön poistuma aiheutui pääasiassa eläkkeellelähdöistä (18 henkilöä). Eläkkeelle jää-
misikä oli keskimäärin 64 vuotta 10 kuukautta. Työkyvyttömyyseläkkeelle ei jäänyt vuonna 2013 yh-
tään henkilöä.  

 
 

1.5.3 Palkitseminen 
 

Palkkausjärjestelmän toimivuuden parantamiseksi SYKEssä jatkettiin tehtävien vaativuustasokuvausten 
ja palkkausjärjestelmäkäsikirjan työstämistä. Palkkausjärjestelmää kehitettiin kohdentamalla 0,5 % suu-
ruinen virastoerä tehtäväkohtaisen palkanosan rakenteisiin. Ratkaisu paransi eritysasiantuntijoiden ja 
tukitehtäviä hoitavien kokeneiden henkilöiden palkkausta. 

Pääjohtaja myönsi ryhmäpalkkion kolmen eri ryhmän tai tiimin ydintoimijoille. Ryhmäpalkkion sai 
yhteensä 40 henkilöä. 
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1.5.4 Osaaminen 
 

Henkilöstön osaamisen kehittämistä toteutettiin johdon keskeisiksi tunnistamilla osaamisalueilla. 
SYKE osallistui aktiivisesti luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymän (LYNET) 

osaamisen kehittämistyöryhmän työhön. Suurin osa SYKEn henkilöstökoulutuksesta toteutetaan LY-
NET-laitosten yhteisen koulutusohjelman kautta. LYNET-yhteistyönä järjestettiin 37 koulutustilaisuut-
ta. Koulutuksen keskeiset aihepiirit olivat viestintä ja vuorovaikutus (populaari- ja tieteellinen kirjoitta-
minen, kielikoulutus, esiintyminen ja neuvotteluvalmiudet), menetelmäosaaminen sekä tutkimukseen 
liittyvä osaaminen. LYNET-laitosten sihteereiden yhteisen täydennyskoulutuksen teemoina olivat ajan-
käytön hallinta ja tapakoulutus. Lisäksi laadittiin LYNETin yhteinen henkilökierto-ohjeistus edistämään 
laitosten välistä henkilökiertoa. 

Projektiosaamisen kehittämiseksi järjestettiin kolmas projektipäälliköiden koulutusohjelma ja tee-
mapäivät projektitoiminnassa mukana oleville henkilöille.  

Lisäksi valmisteltiin sähköisten lomakkeiden ja tietokantojen käyttöönottoa tuloskeskusteluissa ja 
muussa henkilöstöjohtamisessa. 

 
 

SYKEn henkilöstön keskitetty koulutus vuosina 2011–2013 
 
 2011 2012 2013 Huomautukset 
Keskitetysti järjestetty koulutus, päivää 1 533 

 
2 347 3 070 Sisältää myös yhteistyös-

sä LYNET-laitosten kanssa 
järjestetyt koulutukset. 

- josta SYKEn henkilöstökoulutus (p.) 616 1 141 1 432 V. 2013 tilaisuuksia 64, 
osallistujia 357. 

- josta ICT-koulutus (p.) 410 816 776 V. 2013 tilaisuuksia 69, 
osallistujia 556. 

- josta ympäristöhallinnon koulutus (p.) 507 390 862 V. 2013 osallistujia SYKEs-
tä 284. 

Koulutuspäiviä/htv 2,4 3,5 4,6  
Palaute koulutuksen hyödyllisyydestä   4,1 Asteikko 1–5 
Palaute järjestelyiden onnistumisesta   4,0 Asteikko 1–5 

 
 

  



Suomen ympäristökeskuksen raportteja 8/2014      47 

1.6 Tilinpäätösanalyysi  

1.6.1 Rahoituksen rakenne ja käyttö  
 

SYKEn toiminnallisen rahoituksen käyttö oli yhteensä lähes 60 milj. euroa. Toimintamenomomentin 
rahoituksen osuus oli 55 % ja ulkopuolisen rahoituksen osuus 45 %. Toimintamenomomentin rahoituk-
sen käyttö kasvoi 1,1 milj. euroa edellisvuodesta, mikä johtui muutoksesta siirtyvien määrärahojen käy-
tössä. Määrärahoja siirtyi vuodelta 2013 vuodelle 2014 huomattavasti vähemmän kuin vuodelta 2012 oli 
siirtynyt vuodelle 2013. Talous- ja lisätalousarvioissa toimintamenoihin myönnettyjen määrärahojen 
taso oli vuosina 2012 ja 2013 lähes sama. 

Ulkopuolisen rahoituksen käyttö oli edellisvuoden tasolla. Siitä yhä suurempi osa on kilpailtua, eri-
tyisesti EU:n, Suomen Akatemian ja Tekesin rahoitus. SYKE on menestynyt hyvin kyseisen rahoituksen 
hankkimisessa. Vuonna 2013 käynnissä oli 83 EU-hanketta (80 vuonna 2012) ja EU:lta tuleva rahoitus, 
5,5 milj. euroa, oli suurempi kuin koskaan aikaisemmin.  
 
SYKEn toiminnallisen rahoituksen käyttö rahoituslähteittäin v. 2011–2013 (milj. euroa ja %) 
 
 2011 % 2012 % 2013 % 

Suora budjettirahoitus 31,9 57 31,7 54 32,8 55 

(Toimintamenot)  
 

 
 

 
 Ulkopuolinen rahoitus 23,4 43 27,3 46 27,1 45 

 
Muu budjettirahoitus: 13,0 24 15,9 27 15,0 25 

– Ympäristöministeriö 5,7 10 7,7 13 6,3 11 

– Maa- ja metsätalousministeriö 2,0 4 2,5 5 2,6 4 
– Suomen Akatemia 2,6 5 3,1 5 3,0 5 

– Tekes 1,0 2 1,3 2 1,2 2 

– Muu julkisen sektorin rahoitus 1,7 3 1,3 2 1,9 3 
 
Budjetin ulkopuolinen rahoitus 6,5 12 7,4 12 8,2 14 

– EU-rahoitus 4,0 7 4,9 8 5,5 9 

– Muu budjetin ulkopuolinen rahoitus 2,5 5 2,5 4 2,7 5 

Maksullisen toiminnan tulot* 3,9 7 4,0 7 3,9 6 

YHTEENSÄ 55,3 100 59,0 100 59,9 100 

* Luku on maksullisen toiminnan tulojen kertymä. Sisältää lisäksi noin 1 milj. euroa sisäisen palvelutoiminnan tuottoja, joiden hinnoittelu ei 
ole täyskatteellista. 
Erilliset arvonlisäveromomentit sekä momentit 35.10.20 (Ympäristövahinkojen torjunta) ja 35.10.70 (Alusinvestoinnit) eivät ole mukana 
tarkastelussa. 

 
 

1.6.2 Talousarvion toteutuminen (luku 2)  
 

SYKElle osoitettujen tai käyttöön asetettujen talousarviomäärärahojen käyttö, 45,6 milj. euroa, väheni 
edellisestä vuodesta 0,5 milj. euroa. 

Vuodelle 2014 siirtyneiden määrärahojen kokonaismäärä oli 5,8 milj. euroa, mikä on 1,6 milj. eu-
roa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Tähän vaikutti toimintamenomomentilta 35.01.04 siirtyneiden 
määrärahojen väheneminen 5,5 milj. eurosta 3,8 milj. euroon. Toimintamenomomentilta siirtyneistä 
määrärahoista 0,7 milj. euroa on sidottu ulkopuolisen rahoituksen projekteihin (1,4 milj. euroa vuonna 
2012). Toimintamenoihin nettoutetut tuotot, 23,5 milj. euroa, vähenivät 0,7 milj. euroa edellisestä vuo-
desta. 
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Tuloarviotileille kirjatut tulot, 2,2 milj. euroa, laskivat edellisestä vuodesta 11,8 milj. euroa. Tähän 
vaikutti ympäristövahinkojen torjuntakustannuksista saatujen korvausten väheneminen 9,5 milj. eurolla. 
Lisäksi siirrettyjen määrärahojen peruutukset vähenivät 1,3 milj. euroa ja LIFE-tulot 0,8 milj. euroa. 

SYKEllä ei ollut käytettävissä valtuuksia vuonna 2013.  
 
 

1.6.3 Tuotto- ja kululaskelma (luku 3) 
 

Maksullisen toiminnan tuotot olivat lähes 3,0 milj. euroa eli edellisvuoden tasolla. Ko. tuloista liiketa-
loudellisten suoritteiden osuus oli 87 % ja julkisoikeudellisten 13 %. Vientitoiminnan tuotot, 1,3 milj. 
euroa, olivat liiketaloudellisten suoritteiden tuotoista 52 %. Vientitoiminnan tuottojen osuus pieneni 8 
prosenttiyksikköä edellisestä vuodesta. 

Aikaisemman käytännön mukaisesti SYKE on tuottanut ympäristöhallinnon sisällä palveluja, joi-
den hinnoittelu ei ole täyskatteellista, joten niitä ei käsitellä kirjanpidossa maksullisena toimintana. Val-
tion aluehallinnon uudistuksen jälkeen SYKE on tuottanut näitä palveluja aiemmin solmittujen sopimus-
ten perusteella elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille. Palvelujen tuotto, noin 1 milj. euroa, oli 
edellisvuoden tasolla. 

Muun toiminnan tuotot, 20,6 milj. euroa, vähenivät edellisestä vuodesta 0,7 milj. euroa. 
Toiminnan kulut kasvoivat 1,4 milj. euroa. Se aiheutui pääosin henkilöstökulujen kasvamisesta 0,9 

milj. eurolla ja poistojen kasvamisesta 0,5 milj. eurolla. Poistojen kasvun aiheuttivat koneissa ja laitteis-
sa tehdyt suunnitelmasta poikkeavat poistot (0,2 milj. euroa) sekä suunnitelman mukaisten poistojen 
kasvu (0,3 milj. euroa). 

Satunnaisten kulujen määrä oli 0,4 milj. euroa. Tämä johtui muun muassa siitä, että elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskukset olivat ottaneet ympäristöministeriön ohjeen mukaan käyttöomaisuusrekis-
teriinsä havaintoasemia, jotka olivat jo SYKEn käyttöomaisuudessa ja taseessa. Asia kävi ilmi, kun 
SYKE oli siirtämässä hallinnansiirrolla havaintoasemiaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille. 
SYKE poisti taseesta siellä kahteen kertaan olevan omaisuuden. 

Siirtotalouden tuotot voittoa tavoittelemattomilta yhteisöiltä, 1,4 milj. euroa, vähenivät 9,5 milj. eu-
roa, mikä johtui öljynsuojarahastolta saatujen korvauksien vähenemisestä. Siirtotalouden tuotot EU:lta, 
0,4 milj. euroa, vähenivät 0,8 milj. euroa.  

 
 

1.6.4 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.  

Taseen loppusumma, 14,2 milj. euroa, pieneni edellisvuodesta 0,9 milj. euroa. Taseen vastaavissa 
väheni rakennelmien arvo 1,0 milj. euroa ja koneiden ja laitteiden arvo 0,4 milj. euroa. Ennakkomaksut 
ja keskeneräiset hankinnat kasvoivat 0,3 milj. euroa ja lyhytaikaiset saamiset 0,3 milj. euroa. 

Taseen lyhytaikaisista veloista saadut ennakot vähenivät edellisestä vuodesta 1,4 milj. euroa ja os-
tovelat 0,7 milj. euroa. Oma pääoma kasvoi 1,1 milj. euroa. 
 

1.7 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 
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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 hyvin valti-
on talousarviosta annetun asetuksen 69 §:ssä säädetyt tavoitteet. Vuonna 2013 jatkettiin talouden taval-
lista tarkempaa seurantaa. Taloustilanteen kehitystä käsiteltiin useissa SYKEn johtoryhmän sekä toimin-
tayksiköiden johtoryhmien kokouksissa.  

Valtionhallinnon tuottavuusohjelman toteuttamisessa SYKE on onnistunut hyvin. Ohjelman toteut-
tamisessa SYKE varautui henkilöstösuunnittelun keinoin henkilöstön eläkkeelle jäämiseen ja jaksami-
seen liittyviin riskeihin. Tuottavuusvähennysten kertymä oli kertomusvuoden lopussa 60 eli noin 87 % 
kokonaistavoitteesta (69 vakanssin vähennys vuoden 2015 loppuun mennessä). 

 
  



50      Suomen ympäristökeskuksen raportteja 8/2014  

1.8 Arviointien tulokset 
 

Vuoden 2013 aikana tehtiin keskeisille julkishallinnon asiakkaille suunnattu SYKEn koko toiminnan 
kattanut palvelukykyselvitys ja koottiin palautetta koulutustoiminnan onnistumisesta. Laboratoriotoi-
minnan osalta koottiin palautetta ympäristömenetelmien standardoinnista. FINAS-arviointi keskittyi 
laboratoriotoiminnan yhdistetyn johtamisjärjestelmän mukaisen toiminnan sujuvuuden ja tulevaisuuden 
haasteiden ja tavoitteiden arviointiin. Arviointien tuloksia on tarkasteltu tarkemmin kohdassa 1.4.4.12.  

Vuoden 2013 aikana SYKEssä koottiin aiempaa tarkemmin tietoa henkilötyön ja taloudellisten 
voimavarojen käytön kohdistumisesta. Tietoa on hyödynnetty tutkimuslaitosuudistukseen sopeutumisen 
suunnittelussa. 

Palvelukykyselvityksen perusteella SYKEn toiminnoilla ja palveluilla on erittäin suuri merkitys tu-
losohjaaville ministeriöille ja aluehallinnolle. Mielikuvatasolla SYKElle annetut arvosanat olivat erittäin 
korkeita. Palvelukyky koettiin kokonaisuutena varsin hyväksi, joskin kyselyssä nousi esiin sekä toimin-
toja, joissa se ei vastaa täysin odotuksia, että toimintoja, joissa SYKE on onnistunut erittäin hyvin. Yh-
teistyön tiivistämistä edelleen pidetään tärkeänä. Koulutustoiminnasta saadun palautteen mukaan SYKE 
on onnistunut ympäristöhallinnon koulutuksen toteuttamisessa erittäin hyvin. 

Ympäristömenetelmien standardisointia koskeneen kyselyn perusteella aktiivista osallistumista 
standardisointityöhön pidetään erittäin tärkeänä kansallisten etujen varmistamisen kannalta ja välttämät-
tömänä mittaustulosten vertailukelpoisuuden varmistamiseksi. Standardeista toivottiin lisätietoa ja suo-
malaisia käännöksiä ja niiden tekniseltä sisällöltä selkeyttä. FINAS-arvioinnin tulosten mukaan SYKEn 
eri laboratorioiden toiminnallinen yhtenäistäminen on edennyt hyvin. Yhteisen johtamisjärjestelmän 
käytännön toimeenpanossa on myös onnistuttu, mikä näkyi eri arviointialueiden osalta hyvänä palaut-
teena. 
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1.9 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 luotettavasti hoidettu. Tilintarkastuksissa tai muissa yhteyksis-
sä ei ole havaittu väärinkäytöksiä. 
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2 Talousarvion toteutumalaskelma 
Sivu 1 

 

Osaston, momentin ja tilijaottelun numero 
ja nimi 

Tilinpäätös 2012 
 

Talousarvio 2013 
(TA+LTA:t) 

Tilinpäätös 2013 
 

Vertailu 
Tilinpäätös– 
Talousarvio 

Toteutuma % 

11. Verot ja veronluonteiset tulot 354 817,95 307 886 307 885,56 0,00 100 % 

11.04.01. Arvonlisävero 354 817,95 307 886 307 885,56 0,00 100 % 

      

12. Sekalaiset tulot 13 558 179,22 1 848 585,79 1 848 585,79 0,00 100 % 
12.35.10 Korvaukset ympäristövahinkojen 
torjuntatoimista 10 788 189,58 1 296 313 1 296 312,93 0,00 100 % 

12.35.99. YM muut tulot 1 147 769,88 372 740 372 740,10 0,00 100 % 

12.35.99.2. Muut sekalaiset tulot 6 600,73 14 945 14 944,50 0,00 100 % 

12.35.99.3. EU-rahoitus 1 141 169,15 357 796 357 795,60 0,00 100 % 
12.39.04. Siirrettyjen määrärahojen 
peruutukset  1 321 333,37 7 703 7 702,54 0,00 100 % 

12.39.10. Muut sekalaiset tulot 300 886,39 171 830 171 830,22 0,00 100 % 

      
Tuloarviotilit yhteensä 13 912 997,17 2 156 471 2 156 471,35 0,00 100 % 
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Sivu 2 
Pääluokan, momentin ja tilijaottelun 
numero, nimi ja määrärahalaji 

TP 2012 TA 2013 
(TA + LTA:t) 

Talousarvion 2013 määrärahojen TP 2012 Vertailu 
TA–TP käyttö 2013 siirto seur. v. 

       
24. Ulkoasiainministeriön hallin-
nonala 

 
260 453,12 

 
202 401 

 
55 426,93 

 
146 974,35 

 
202 401,28 

 
0,00 

  24.01.29 Ulkoasiainministeriön 
hallinnonalan alv-menot (a) 

 
453,12 

 
5 101 

 
5 101,28 

 
 

 
5 101,28 

 
0,00 

  24.01.29.3 Lähialueyhteistyön alv-
menot 

 
453,12 

 
5 101 

 
5 101,28 

 

 
5 101,28 0,00 

  24.20.66 Lähialueyhteistyö (s3v)  
260 000,00 

 
0 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

  24.90.68. Itämeren, Barentsin ja 
arktisen alueen yhteistyö (s3v) 

 
0,00 

 
197 300 

 
50 325,65 

 
146 974,35 

 
197 300,00 

 
0,00 

       

28. Valtiovarainministeriön hallin-
nonala 

 
0,00 

 
62 

 
61,66 

 
0,00 

 
61,66 

 
0,00 

  28.01.29 Valtiovarainministeriön 
hallinnonalan alv-menot (a) 0,00 

 
62 

 
61,66  

 
61,66 

 
0,00 

       

29. Opetusministeriön  
hallinnonala 

 
65,87 

 
97 

 
96,80 

 
0,00 

 
96,80 

 
0,00 

  29.01.29 Opetusministeriön hallin-
nonalan alv-menot (a) 

 
65,87 

 
97 

 
96,80 

 
0,00 

 
96,80 

 
0,00 

       

30. Maa- ja metsätalousministeriön 
hallinnonala 

 
20 944,65 

 
2 290 940 

 
2 079 618,17 

 
211 321,44 

 
2 290 939,61 

 
0,00 

  30.01.29 Maa- ja metsätalousminis-
teriön hallinnonalan alv-menot(a) 

 
20 944,65 

 
33 940 

 
33 939,61 

 

 
33 939,61 

 
0,00 

  30.20.43 Maatalouden ympäristötu-
ki (s2v) 

 
0,00 

 
287 000 

 
215 198,98 

 
71 801,02 

 
287 000,00 

 
0,00 

  30.20.43.6 Yhteisön vesipolitiikan 
puitedirektiivin toimeenpano (s2v) 

 
 

0,00 

 
 

287 000 

 
 

215 198,98 

 
 

71 801,02 

 
 

287 000,00 

 
 

0,00 
  30.50.20 Vesivarojen käytön ja 
hoidon menot (s3v)  

 
0,00 

 
1 970 000 

 
1 830 479,58 

 
139 520,42 

 
1 970 000,00 

 
0,00 

       

31. Liikenne- ja viestintäministeriön 
hallinnonala 

 
165,14 

 
209 

 
209,09 

 
0,00 

 
209,09 

 
0,00 

  31.01.29. Liikenne- ja viestintäminis-
teriön hallinnonalan alv-menot (a) 

 
165,14 

 
209 

 
209,09 

 

 
209,09 

 
0,00 

       

32. Työ- ja elinkeinoministeriön 
hallinnonala 

 
171 059,25 

 
103 086 

 
103 085,51 

 
0,00 

 
103 085,51 

 
0,00 

  32.01.29 Työ- ja elinkeinoministe- 
riön hallinnonalan alv-menot (a) 

 
11 643,97 

 
23 466 

 
23 466,40 

 

 
23 466,40 

 
0,00 

  32.30.51 Julkiset työvoimapalvelut 
(s2v) 

 
159 415,28 

 
79 619 

 
79 619,11 

 
0,00 

 
79 619,11 

 
0,00 

  32.30.51.07.1. Palkkaukset 159 415,28 79 619 79 619,11 0,00 79 619,11 0,00 

       

35. Ympäristöministeriön  
hallinnonala 

 
41 834 609,02 

 
41 198 295 

 
36 557 859,21 

 
4 410 244,48 

 
40 968 103,69 

 
230 191,44 

  35.01.04 Suomen ympäristökeskuk-
sen toimintamenot (s2v) 

 
31 106 000,00 

 
31 142 000 

 
27 302 544,99 

 
3 839 455,01 

 
31 142 000,00 

 
0,00 

  35.01.29 Ympäristöministeriön 
hallinnonalan alv-menot (a) 

 
4 127 439,43 

 
3 738 088 

 
3 738 087,72 

 

 
3 738 087,72 

 
0,00 

  35.10.20 Ympäristövahinkojen 
torjunta (a) 

 
5 197 359,95 

 
5 200 000 

 
4 969 808,56 

 

 
4 969 808,56 

 
230 191,44 

  35.10.21 Eräät luonnonsuojelun 
menot (s3v) 

 
463 809,64 

 
311 207 

 
116 511,24 

 
194 696,17 

 
311 207,41 

 
0,00 

  35.10.22 Eräät ympäristömenot 
(s3v) 

 
90 000,00 

 
307 000 

 
168 290,13 

 
138 709,87 

 
307 000,00 

 
0,00 

  35.10.64 EU:n ympäristörahaston 
osallistuminen ympäristö- ja luonnon-
suojeluhankkeisiin (s3v) 

 
 

0,00 

 
 

0 

 
 

0,00 

 
 

0,00 

 
 

0,00 

 
 

0,00 
  35.10.70. Alusinvestoinnit (s3v) 850 000,00 500 000 262 616,57 237 383,43 500 000,00 0,00 

  35.10.77 Ympäristötyöt (s3v) 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

       

Määrärahatilit yhteensä 42 287 297,05 43 795 089 38 796 357,37 4 768 540,27 43 564 897,64 230 191,44 
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Sivu 3 

Pääluokan, momentin ja tilijaottelun 
numero, nimi ja määrärahalaji 

Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot 

Ed. vuosilta 
siirtyneet 

Käytettävissä 
vuonna 2013 

Käyttö v. 2013 (pl. 
peruutukset) 

Siirretty seur. 
vuodelle 

     
24. Ulkoasiainministeriön  
hallinnonala 418 063,66 615 363,66 424 046,42 184 981,26 

  24.20.66  Lähialueyhteistyö (s3v) 418 063,66 418 063,66 373 720,77 38 006,91 
  24.90.68. Itämeren, Barentsin ja 
arktisen alueen yhteistyö (s3v) 0,00 197 300,00 50 325,65 146 974,35 

     
30. Maa- ja metsätalousministeriön 
hallinnonala 168 600,15 2 425 600,15 2 149 468,05 276 132,10 
  30.01.29 Maa- ja metsätalousministe-
riön hallinnonalan alv-menot (a) 

      30.20.43  Maatalouden ympäristötuki 
(s2v) 44 214,05 331 214,05 259 413,03 71 801,02 
  30.20.43.6 Yhteisön vesipolitiikan 
puitedirektiivin toimeenpano (s2v) 44 214,05 331 214,05 259 413,03 71 801,02 
  30.50.20 Vesivarojen käytön ja hoidon 
menot (s3v)  124 386,10 2 094 386,10 1 890 055,02 204 331,08 

     32. Työ-ja elinkeinoministeriön hallin-
nonala 0,00 79 619,11 79 619,11 0,00 
  32.01.29 Työ-ja elinkeinoministeriön 
hallinnonalan alv-menot (a) 

      32.30.51.  Julkiset työvoimapalvelut 
(s2v) 0,00 79 619,11 79 619,11 0,00 

  32.30.51.07.1.  Palkkaukset    0,00 79 619,11 79 619,11 0,00 

     35. Ympäristöministeriön hallinnonala 7 267 871,42 39 528 078,83 34 144 018,70 5 382 693,57 
  35.01.04 Suomen ympäristökeskuksen 
toimintamenot (s2v) 5 498 445,31 36 640 445,31 32 800 990,30 3 839 455,01 
  35.01.29 Ympäristöministeriön hallin-
nonalan alv-menot (a) 

      35.10.20 Ympäristövahinkojen torjun-
ta (a) 

      35.10.21 Eräät luonnonsuojelun 
menot (s3v) 277 786,50 588 993,91 367 236,65 221 757,26 

  35.10.22 Eräät ympäristömenot (s3v) 38 728,42 345 728,42 207 018,55 138 709,87 
  35.10.64 EU:n ympäristörahaston 
osallistuminen ympäristö- ja luonnon-
suojeluhankkeisiin (s3v) 634 993,29 634 993,29 277 197,69 357 795,60 

  35.10.70. Alusinvestoinnit (s3v) 714 128,57 1 214 128,57 389 152,74 824 975,83 

  35.10.77 Ympäristötyöt (s3v) 103 789,33 103 789,33 102 422,77 0,00 

 
        

Määrärahatilit yhteensä 7 854 535,23 42 648 661,75 36 797 152,28 5 843 806,93 
 

 

Sivu 4 
 

Talousarvion toteumalaskelman tiedot valtuuksista ja niiden käytöstä  

 

Ei esitettävää. 
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3 Tuotto- ja kululaskelma 
 1.1.2013–31.12.2013  1.1.2012–31.12.2012 

      

TOIMINNAN TUOTOT      

    Maksullisen toiminnan tuotot 2 928 779,48   2 926 127,91  

    Vuokrat ja käyttökorvaukset 26 792,36   14 720,00  

   Muut toiminnan tuotot 20 559 600,78 23 515 172,62  21 255 303,92 24 196 151,83 

      

TOIMINNAN KULUT      

    Aineet, tarvikkeet ja tavarat      

    Ostot tilikauden aikana  2 237 827,77   2 265 611,22  

    Henkilöstökulut 39 428 684,07   38 513 595,37  

    Vuokrat 5 135 849,81   4 928 531,31  

    Palvelujen ostot 13 174 642,08   12 765 124,75  

    Muut kulut 2 445 287,82   2 961 946,39  

    Valmistevarastojen lisäys (-) tai vähennys (+)  19 780,67   47 385,21  

    Poistot 2 019 753,10   1 501 583,78  

    Sisäiset kulut 1 988 782,67 -66 450 607,99   2 032 114,38 -65 015 892,41 

          

JÄÄMÄ I  -42 935 435,37     -40 819 740,58 

         

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT         

    Rahoitustuotot  8 846,87    108,83   

    Rahoituskulut -902,52 7 944,35   -6 384,29 -6 275,46 

         

SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT         

    Satunnaiset tuotot  14 944,50    108,83   

    Satunnaiset kulut -390 477,05 -375 532,55    0,00 

      

JÄÄMÄ II  -43 303 023,57     -40 826 016,04 

         

SIIRTOTALOUDEN TUOTOT JA KULUT         

    Tuotot        

    Voittoa tavoittelemattomilta yhteisöiltä 1 407 640,93    10 951 889,33   

    Euroopan unionilta 357 795,60 1 765 436,53   1 141 169,15 12 093 058,48 

      

JÄÄMÄ III  -41 537 587,04   -28 732 957,56 

      

TUOTOT VEROISTA JA PAKOLLISISTA MAKSUISTA      

    Perityt arvonlisäverot 307 980,98   354 859,30  

    Suoritetut arvonlisäverot  -4 151 645,57 -3 843 664,59  -4 047 532,82 -3 692 673,52 

      

TILIKAUDEN TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ  -45 381 251,63   -32 425 631,08 
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4 Tase 

VASTAAVAA 31.12.2013  31.12.2012 

         KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET  
   SIJOITUKSET 

     

         AINEETTOMAT HYÖDYKKEET 
           Aineettomat oikeudet 0,00 

  
31 100,00 31 100,00 

         AINEELLISET HYÖDYKKEET 
           Rakennukset 69 716,55 

  
77 535,21 

       Rakennelmat 114 710,41 
  

1 080 786,82 
       Koneet ja laitteet 5 688 622,45 

  
6 079 177,00 

       Muut aineelliset hyödykkeet 751,87 
  

751,87 
       Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 1 789 760,62 7 663 561,90 

 
1 451 899,65 8 690 150,55 

      
   KÄYTTÖOMAISUUSARVOPAPERIT JA MUUT 
   PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET 

           Käyttöomaisuusarvopaperit 40 000,00 40 000,00 
 

40 000,00 40 000,00 

         KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET  
   SIJOITUKSET YHTEENSÄ 

 

 
7 703 561,90 

  
8 761 250,55 

      

         VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS 
     

         VAIHTO-OMAISUUS 
           Keskeneräinen tuotanto 38 619,75 38 619,75 

 
58 400,42 58 400,42 

         LYHYTAIKAISET SAAMISET 
           Myyntisaamiset 4 373 286,27 

  
4 201 232,53 

       Siirtosaamiset 1 522 906,41 
  

1 417 191,30 
       Muut lyhytaikaiset saamiset 410,75 5 896 603,43 

 
35,13 5 618 458,96 

         RAHAT, PANKKISAAMISET JA MUUT 
   RAHOITUSVARAT 

           Muut pankkitilit 557 567,497 557 567,49 
 

684 875,47 684 875,47 

         VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS YHTEENSÄ 
 

6 492 790,67 
  

6 361 734,85 

      

      VASTAAVAA YHTEENSÄ 
 

14 196 352,57 
  

15 122 985,40 
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VASTATTAVAA 
31.12.2013  31.12.2012 

      

         OMA PÄÄOMA 
     

         VALTION PÄÄOMA 
           Valtion pääoma 1.1.1998 12 543 035,31 

  
12 543 035,31 

       Edellisten tilikausien pääoman muutos -11 966 305,56 
  

45 513 704,19 
       Pääoman siirrot 46 484 460,71 

  
-25 054 378,67 

       Tilikauden tuotto-/kulujäämä -45 381 251,63 1 679 938,83 
 

-32 425 631,08 576 729,75 

         OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 
 

1 679 938,83 
  

576 729,75 

      

   VIERAS PÄÄOMA 
           

   LYHYTAIKAINEN 
           Saadut ennakot 366 166,87 

  
1 720 927,50 

       Ostovelat 2 579 044,08 
  

3 237 097,42 
       Kirjanpitoyksiköiden väliset tilitykset 782 421,57 

  
756 860,63 

       Edelleen tilitettävät erät 681 304,90 
  

692 200,16 
       Siirtovelat 8 059 402,01 

  
8 022 026,21 

       Muut lyhytaikaiset velat 48 074,31 12 516 413,74 
 

117 143,73 14 546 255,65 

      

   VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 
 

12 516 413,74 
  

14 546 255,65 

      

      

VASTATTAVAA YHTEENSÄ  14 196 352,57   15 122 985,40 
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5 Liitetiedot 
 

5.1 Tilinpäätösliitteet 
 
 

Suomen ympäristökeskuksen tilinpäätöksen liite 1:  

Selvitys tilinpäätöksen laatimisperiaatteista ja vertailtavuudesta 

 

Budjetointiperusteissa ja tilinpäätöksen laadintamenettelyssä ei ole olennaisia muutoksia vuoteen 2012 
verrattuna.  

 
Muut satunnaiset kulut: 

 

SYKE siirsi pohjavesi- ja vedenkorkeusasemia alueellisille elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskuksille hallinnansiirrolla, yhteissummasta 890 163,74 euroa. Tämän jälkeen selvisi, että osalla 
ELY-keskuksista oli edellä mainittua omaisuutta jo käyttöomaisuusrekisterissään ja taseessaan, yhteis-
summasta 390 477,05 euroa. Käyttöomaisuutta oli tuplasti, sillä ympäristöministeriön vuonna 2000 
antaman ohjeen mukaan osa ELY-keskuksista oli rekisteröinyt taseeseen inventoinnin yhteydessä ha-
vaittua puuttuvaa omaisuutta, vaikka omaisuus oli jo SYKEn taseessa. SYKEä ei tuolloin informoitu 
tapahtuneesta inventoinnista tai ELY-keskuksille annetusta ohjeesta. SYKEn ja ELY-keskusten taseissa 
tuplasti oleva omaisuus, 390 477,05 euroa, vähennettiin SYKEn taseesta käyttämällä liikekirjanpidon 
tiliä 6199 muut satunnaiset kulut. 

 
Muut pankkitilit: 

 

SYKEllä on hallussaan EU:n vaatimuksesta saldollinen pankkitili SYKEn koordinoimaa OpenNess-
projektia varten (lkp 19391). Pankkitilin saldo vastaa kirjanpidon saldoa 31.12.2013. Pankkitilille tulee 
EU:n maksama rahoitus, josta maksetaan osuudet partnereille (n. 40 kpl). Koska partnerimaksuja ei 
suoriteta heti, tilille on kerryttävä talletuskorkoa projektia varten. 

 
Sitoumusperusteiset menot: 

 

SYKE oli vuoden 2012 tilinpäätöksessä kirjannut sitoumusperusteisesti virheellisesti myös arvonlisäve-
romenon. Koska vuoden 2012 kirjausta ei voinut enää oikaista, vuonna 2013 tulleen ostolaskun alv-
meno on tämän vuoksi tiliöity talousarviotilille 650, jolloin kirjausyhdistelmä lkp 9302 ja ta-tili 650 on 
virheellinen. Valtiokonttori on tietoinen virheellisen kirjausyhdistelmän perusteesta. 
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Suomen ympäristökeskuksen tilinpäätöksen liite 2: 

Nettoutetut tulot ja menot 
Momentin numero ja nimi Tilinpäätös 

2012 
Talousarvio 

2013 
(TA + LTA:t) 

Talousarvion 2013 määrärahojen Tilinpäätös 
2013 

Vertailu 
Talousarvio –

Tilinpäätös käyttö vuonna 
2013 

siirto seuraa-
valle vuodelle 

        30.01.29 Bruttomenot 
 

** 33 939,61 
 

33 939,61 
 

Maa- ja metsätalousminis-
teriön hallinnonalan alv-
menot 

Bruttotulot 
 

** 0,00 
 

0,00 
 

Nettomenot 20 944,65 33 940 33 939,61 
 

33 939,61 
0,00 

 

        30.50.20 Bruttomenot 
 

** 1 830 479,58 
 

1 970 000,00 
 

Vesivarojen käytön ja 
hoidon menot 

Bruttotulot 
 

** 0,00 
 

0,00 
 Nettomenot 1 570 000,00 1 970 000 1 830 479,58 139 520,42 1 970 000,00 0,00 

        32.01.29 Bruttomenot 
 

** 23 469,79 
 

23 469,79 
 

Työ- ja elinkeinoministe- 
riön hallinnonalan alv-
menot 

Bruttotulot 
 

** 3,39 
 

3,39 
 

Nettomenot 11 643,97 23 466 23 466,40 
 

23 466,40 0,00 

        35.01.04 Bruttomenot 55 358 900,71 ** 50 830 408,50 
 

54 669 863,51 
 

Suomen Ympäristökeskuk-
sen toimintamenot 

Bruttotulot 24 252 900,71 ** 23 527 863,51 
 

23 527 863,51 
 

Nettomenot 31 106 000,00 31 142 000 27 302 544,99 3 839 455,01 31 142 000,00 0,00 

        

35.01.29 Bruttomenot 4 227 939,75 ** 3 845 663,73 
 

3 845 663,73 
 

Ympäristöministeriön 
hallinnonalan alv-menot 

Bruttotulot 100 500,32 ** 107 576,01 
 

107 576,01 
 

Nettomenot 4 127 439,43 3 738 088 3 738 087,72 
 

3 738 087,72 0,00 

 

Suomen ympäristökeskuksen tilinpäätöksen liite 3:  

Arviomäärärahojen ylitykset 
Suomen ympäristökeskuksella ei ole liitteen mukaisia arviomäärärahojen ylityksiä. 

 

Suomen ympäristökeskuksen tilinpäätöksen liite 4: 

Peruutetut siirretyt määrärahat 
Pääluokan ja tilijaottelun numero ja nimi  
Tilijaottelut eritellään myöntämisvuosittain. 

Peruutettu 
Tilijaottelu Yhteensä 

 
  24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala 
 

6 335,98 
Vuosi 2011  

 
6 335,98 

24.20.66 Lähialueyhteistyö 6 335,98 
   

  35. Ympäristöministeriön hallinnonala 
 

1 366,56 
Vuosi 2011  

 
1 366,56 

35.10.77 Ympäristötyöt 1 366,56 
   

  
Pääluokat yhteensä   7 702,54 
Vuosi 2011 

  
7 702,54 
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Suomen ympäristökeskuksen tilinpäätöksen liite 5: 

Henkilöstökulujen erittely 
 2013  2012 
    
Henkilöstökulut 32 868 285,77  32 171 385,58 
    Palkat ja palkkiot 32 670 049,52  31 815 401,87 
    Tulosperusteiset erät 37 100,00  0,00 
    Lomapalkkavelan muutos 161 136,25  355 983,71 
    
Henkilösivukulut 6 560 398,30  6 342 209,79 
     Eläkekulut 5 810 394,61  5 604 961,47 
     Muut henkilösivukulut 750 003,69   737 248,32 
Yhteensä 39 428 684,07  38 513 595,37 
    
Johdon palkat ja palkkiot, josta 0,00  0,00 
    Tulosperusteiset erät 0,00  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, koska Suomen ympäristökeskuksen henkilöstöhallinnon  
järjestelmät eivät sisällä valtion palkkatilastointiluokituksen (VPL) mukaista tehtävätasoluokitusta. 
 

Suomen ympäristökeskuksen tilinpäätöksen liite 6: 

Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet ja niiden muutokset 
Omaisuusryhmä Poisto- 

menetelmä 
Poistoaika 

vuotta 
Vuotuinen 
poisto % 1) 

Jäännösarvo 
€ tai % 

112-114 tasapoisto 5 20 % 0 % 
122-123 tasapoisto 30 3 % 0 % 
1250 tasapoisto 7 14 % 0 % 
1251*) tasapoisto 5 20 % 0 % 
1254 tasapoisto 10 10 % 0 % 
1255 tasapoisto 3 33 % 0 % 
1256-1258 tasapoisto 5 20 % 0 % 
1259 tasapoisto 8 13 % 0 % 

126**) tasapoisto 5 20 % 0 % 

127 tasapoisto 10 10 % 0 % 
128-130 ei poisteta   100 % 
 
*) Vuoden 2009 alusta lukien laivoille jätetään 10 % jäännösarvo, joka lasketaan  
    alkuperäisestä hankintahinnasta. SYKEn omistukseen mahdollisesti tulevien  
    laivojen poistoajat määritellään laivakohtaisesti. 
**) Vuoden 2010 alusta lukien omaisuusryhmään 1269 on lisätty öljyntorjuntapuomit, 
     joiden poistoaika poikkeaa 5 vuodesta ja 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 käyttö-
omaisuuskuukauden alusta lukien. 

Arvonlisäverottomalta hankintahinnaltaan vähäinen omaisuus kirjataan hankintavuoden kuluksi. Luokittelussa vähäisen omaisuushankinnan 
rajana on käytetty alle 10 000 euron hankintahintaa. 

Vuoden 2006 alusta lukien suunnitelman mukaisten poistojen perusteita on muutettu seuraavasti: Vähäiseksi omaisuushankinnaksi luokitellun 
euromääräisen hankintahinnan raja on nostettu 1 000 eurosta 10 000 euroon. 
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Suomen ympäristökeskuksen tilinpäätöksen liite 7: 

Kansallis- ja käyttöomaisuuden sekä muiden pitkävaikutteisten menojen poistot 
 Aineettomat hyödykkeet Yhteensä 

 
Aineettomat 

oikeudet 

Ennakkomaksut 
ja keskeneräiset 

hankinnat … … 

 

Hankintameno 1.1.2013 910 513,17 0,00 0,00 0,00 910 513,17 
Lisäykset               0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Vähennykset        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Hankintameno 31.12.2013 910 513,17 0,00 0,00 0,00 910 513,17 
Kertyneet poistot 1.1.2013 -879 413,17 0,00 0,00 0,00 -879 413,17 
Vähennysten kertyneet poistot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot -31 100,00 0,00 0,00 0,00 -31 100,00 
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 31.12.2013 -910 513,17 0,00 0,00 0,00 -910 513,17 
Arvonkorotukset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
      

Kirjanpitoarvo 31.12.2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
      
      
 Aineelliset hyödykkeet Yhteensä 

 
Rakennukset ja 

rakennelmat 
Koneet ja 

laitteet Kalusteet 

Muut 
aineelliset 

hyödykkeet 

 

Hankintameno 1.1.2013 2 686 225,62 17 370 592,04 0,00 751,87 20 057 569,53 
Lisäykset 0,00 1 514 367,22 0,00 0,00 1 514 367,22 
Vähennykset  -2 193 886,43 -333 417,07 0,00 0,00 -2 527 303,50 
Hankintameno 31.12.2013 492 339,19 18 551 542,19 0,00 751,87 19 044 633,25 
Kertyneet poistot 1.1.2013 -1 527 903,59 -11 291 415,04 0,00 0,00 -12 819 318,63 
Vähennysten kertyneet poistot 1 303 722,69 333 417,07 0,00 0,00 1 637 139,76 
Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot -72 655,21 -1 715 613,18 0,00 0,00 -1 788 268,39 
Tilikauden suunnitelmasta poikkeavat poistot -11 076,12 -189 308,59 0,00 0,00 -200 384,71 
Tilikauden arvonalennukset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Kertyneet poistot 31.12.2013 -307 912,23 -12 862 919,74 0,00 0,00 -13 170 831,97 
Arvonkorotukset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
      
Kirjanpitoarvo 31.12.2013 184 426,96 5 688 622,45 0,00 751,87 5 873 801,28 
       
      
 Käyttöomaisuusarvopaperit ja muut pitkäaikaiset sijoitukset Yhteensä 

 Käyttöomaisuus- 
arvopaperit … … … 

 

Hankintameno 1.1.2013 40 000,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 
Lisäykset  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Vähennykset  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Hankintameno 31.12.2013 40 000,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 
Kertyneet poistot 1.1.2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Vähennysten kertyneet poistot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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 31.12.2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Arvonkorotukset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
      
Kirjanpitoarvo 31.12.2013 40 000,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 
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Suomen ympäristökeskuksen tilinpäätöksen liite 8:  

Rahoitustuotot ja -kulut 

 

Rahoitustuotot 2013 2012 Muutos 
2013–2012 

Korot euromääräisistä saamisista 8244,95 108,83 8136,12 

Korot valuuttamääräisistä saamisista 0,00 0,00 0,00 

Emissio-, pääoma- ja kurssierot saamisista 0,00 0,00 0,00 

Osingot 0,00 0,00 0,00 

Liikelaitosten voiton tuloutukset 0,00 0,00 0,00 

Muut rahoitustuotot 601,92 0,00 601,92 

Rahoitustuotot yhteensä 8846,87 108,83 8738,04 

    

    

Rahoituskulut 
 

2013 2012 Muutos 
2013–2012 

Korot euromääräisistä veloista 902,52 6384,29 -5481,77 

Korot valuuttamääräisistä veloista 0,00 0,00 0,00 

Emissio-, pääoma- ja kurssierot veloista 0,00 0,00 0,00 

SWAP-maksut veloista 0,00 0,00 0,00 

Sijoitusten ja lainasaamisten tileistäpoistot 0,00 0,00 0,00 

Muut rahoituskulut 0,00 0,00 0,00 

Rahoituskulut yhteensä 902,52 6384,29 -5481,77 

    

Netto 7944,35 -6275,46 14219,81 

 

 

Suomen ympäristökeskuksen tilinpäätöksen liite 9:  

Talousarviotaloudesta annetut lainat 
Suomen ympäristökeskuksella ei ole liitteen mukaisia talousarviotaloudesta annettuja lainoja. 

 

  



64      Suomen ympäristökeskuksen raportteja 8/2014  

 

Suomen ympäristökeskuksen tilinpäätöksen liite 10: 

Arvopaperit ja oman pääoman ehtoiset sijoitukset 

 

Käyttö- ja rahoitusomaisuusarvopaperit 
 
 31.12.2013 31.12.2012 

 

Kappale- 
määrä 

Markkina-
arvo 

Kirjan-
pitoarvo 

Omistus- 
osuus % 

Myynti-
oikeuksien 

alaraja % 
Saadut 
osingot 

Markkina-
arvo 

Kirjan-
pitoarvo 

Julkisesti notee-
ratut osakkeet 
ja osuudet 

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

 0,0 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  40 000,00 

CLEEN Oy 40  40 000,00 1,6 0,0 0,00  40 000,00 

          

Huoneisto- ja  
kiinteistöosakkeet 

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

          

Osakkeet ja 
osuudet yhteensä 

  40 000,00 1,6 0,0 0,00  40 000,00 
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Suomen ympäristökeskuksen liite 11: 

Taseen rahoituserät ja velat 

 
31.12.2013 Vaihtuvakorkoiset Kiinteäkorkoiset Yhteensä 

 Alle 
1 vuosi 

1–5 
vuotta 

Yli 
5 vuotta 

Alle 
1 vuosi 

1–5 
vuotta 

Yli 
5 vuotta 

 

         

Vastaavien rahoituserät         

Annetut euromääräiset velkakirjalainat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Euromääräisten joukkovelkakirjalainojen 
ostot  

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

Muut pitkäaikaiset euromääräiset sijoitukset  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Euromääräiset lainasaamiset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Muut euromääräiset sijoitukset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Muut valuuttamääräiset sijoitukset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Muut lyhytaikaiset euromääräiset sijoitukset  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Rahat, pankkisaamiset ja muut rahoitusvarat   0,00 0,00 0,00 557 567,49 0,00 0,00 557 567,49 

Yhteensä 0,00 0,00 0,00 557 567,49 0,00 0,00 557 567,49 

        

31.12.2013 Vaihtuvakorkoiset Kiinteäkorkoiset Yhteensä 

 Alle 
1 vuosi 

1–5 
vuotta 

Yli 
5 vuotta 

Alle 
1 vuosi 

1–5 
vuotta 

Yli 
5 vuotta 

 

Vastattavien rahoituserät        

Otetut euromääräiset lainat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Otetut valuuttamääräiset lainat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Lainat talousarvion ulkopuolella olevilta 
valtion rahastoilta 

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

Muut pitkäaikaiset velat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Seuraavana tilikautena maksettavat 
 lyhennykset 

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

Lyhytaikaiset euromääräiset lainat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Lyhytaikaiset valuuttamääräiset lainat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Valtion hoitoon jätetyt vieraat varat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Yhteensä 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Suomen ympäristökeskuksen liite 12: 

Valtiontakaukset ja -takuut sekä muut monivuotiset vastuut 
 

Myönnetyt takaukset ja takuut  
Suomen ympäristökeskuksella ei ole liitteen mukaisia takauksia tai takuita. 

 

Myönnetyt takaukset ja takuut valuutoittain 

Suomen ympäristökeskuksella ei ole liitteen mukaisia takauksia tai takuita. 

 

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

2013 
Määrärahatarve 

2014 
Määrärahatarve 

2015 
Määrärahatarve 

2016 
Määrärahatarve 

myöhemmin 
Määrärahatarve 

yhteensä 
Tavanomaiset 
sopimukset ja 
sitoumukset 
yhteensä 

4 625 088,95 4 625 088,95 319 253,08 319 253,08 1 118 193,31 6 381 788,42 

 
Muulla kuin valtion talousarvion yksityiskohtaisten perustelujen yleisten määräysten kohdan  
Toimintamenomäärärahat perusteella tehdyt sopimukset ja sitoumukset 
 
€ Talousarviomenot 

2013 
Määrärahatarve 

2014 
Määrärahatarve 

2015 
Määrärahatarve 

2016 
Määrärahatarve 

myöhemmin 
Määrärahatarve 

yhteensä 
Muut sopi-
mukset ja 
sitoumukset 

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

 
Yhteensä 4 625 088,95 4 625 088,95 319 253,08 319 253,08 1 118 193,31 6 381 788,42 
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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 
Suomen ympäristökeskuksella ei ole muita tilinpäätöstä täydentäviä tietoja. 
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5.2 Muut liitteet 
 

Liite 1. Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) johto-organisaatio 2013 
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Liite 2. Kansainvälisiin sopimuksiin liittyvät merkittävimmät asiantuntija-, koordinointi- ja 
raportointitehtävät  

 

Luonnonsuojelu 

• Uhanalaisten kasvien ja eläinten kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen 
(CITES) mukaiset lupa-asiat  

• EY-asetukset luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta niiden kauppaa säänte-
lemällä 

• Valaiden ja arktisten hylkeiden suojelusopimus 
 

Jätteet, kemikaalit ja haitalliset aineet 
SYKElle kuuluvat seuraavien EU-direktiivien ja -asetusten mukaiset toimivaltaisen viranomaisen tehtä-
vät: 

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

• Pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskevan asetuksen (850/2004) toimivaltainen viran-
omainen 

• Muuntogeenisten eliöiden ympäristöriskien arviointi: EU-direktiivi geneettisesti 
muunnettujen organismien tarkoituksellisesta levittämisestä ympäristöön ja EU-asetus 
muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista 

• Jätteiden kansainvälisten siirtojen lupa-asioissa ja valvonnassa toimivaltainen viran-
omainen (Baselin sopimus, EU-asetus, Jätelaki 646/2011)  

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

Lisäksi SYKE hoitaa seuraavia kansainvälisiä viranomais- ja asiantuntijatehtäviä: 
• Jätteiden kansainvälisten siirtojen lupa-asiat ja valvonta (Baselin sopimus, EU-asetus)  
• Kiellettyjen ja ankarasti säännösteltyjen kemikaalien vienti- ja tuonti-ilmoitukset 

(PIC) 
• Århusin sopimuksen pöytäkirja päästö- ja ympäristötilarekisteristä (PRTR) 
 

Itämeri, vesistöt ja vesivarat 

SYKElle kuuluvat seuraavien EU-direktiivien mukaiset, kansallisessa lainsäädännössä säädetyt tehtävät: 
• Vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain toimeenpanon EU-

raportointi ja asiantuntijatehtävät 
• Tulvariskien hallinnasta annetun lain EU-raportointi ja asiantuntijatehtävät 
• Yhdyskuntajätevesidirektiivin edellyttämä raportointi 
 

Ympäristövahingot 

• Merellisten vahinkojen yhteistyö (OPRC-yleissopimus, Helsinki convention, Kööpen-
haminan sopimus sekä Suomen ja Venäjän / Suomen ja Viron kahdenväliset sopimuk-
set) 
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Tietokeskus- ja rekisteröintitehtävät 

SYKE toimii 
• ECE:n ilmansuojelusopimuksen (CLRTAP) kriittisten kuormien kansallisena tieto-

keskuksena  
• ECE:n ilmansuojelusopimuksen (CLRTAP) yhdennetyn seurannan ohjelman tietokes-

kuksena  
• EEA:n kansallisena tietokeskuksena  
• UNEP Infoterran kansallisena yhteystahona  
• EURO BATin kansallisena yhteystahona  
• AMAP POPs yhteystahona  
• AMAP POPs/Hg yhteystahona  
 
Lisäksi SYKE johtaa ECE:n rajavesistösopimuksen seuranta- ja arviointiryhmää. 
 

SYKElle kuuluvat myös: 
• EU:n EMAS-asetuksen mukaiset rekisteröintitehtävät (EMAS)  
• YK:n biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen, ns. biodiversiteettiso-

pimuksen mukaisen kansallisen tiedonvälitysjärjestelmän kehittäminen ja ylläpito 
(LUMONET)  

• Kosteikkojen suojelusopimukseen (RAMSAR) liittyvät tehtävät  
 

SYKE hoitaa ja kehittää seuraavien kansainvälisten sopimusten toimeenpanossa tarvittavia 
asiantuntija-, koordinointi- ja raportointitehtäviä: 

• YK:n ilmastosopimus ja Kioton pöytäkirja 
• Biologista monimuotoisuutta koskeva YK:n yleissopimus ja Cartagenan bioturvalli-

suuspöytäkirja 
• Wienin yleissopimus ja Montrealin pöytäkirja yläilmakehän otsonikerroksen suojelus-

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

sopimus) 
• Itämeren suojelusopimus 
• Koillis-Atlantin suojelusopimus 
• ECE:n YVA-sopimus ja pöytäkirja strategisesta ympäristövaikutusten arvioinnista 
• ECE:n ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumissopimus ja sen pöytäkirjat 
• ECE:n rajavesistösopimus sekä vettä ja terveyttä koskeva pöytäkirja 
• Bernin sopimus (eurooppalaisen kasviston, eläimistön ja elinympäristöjen suojelu) 
• Bonnin sopimus (vaeltavien eläinlajien suojelu) ja sen alasopimukset (AEWA, EU-

ROBATS, ASCOBANS) 
• Suomen ja Venäjän välinen rajavesisopimus 
• IMO:n sopimus antifoulingmaalien rajoittamisesta 
• Suomen ja Viron välinen YVA-sopimus 
 

SYKE osallistuu seuraavien kansainvälisten sopimusten valmistelutyöhön: 

• Suomen ja Venäjän välinen YVA-sopimus 
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SYKE osallistuu mm. seuraavien toimintaohjelmien valmisteluun tai toteutukseen ja seuran-
taan: 

• EU:n ympäristöohjelmat 
• Itämeren suojeluohjelma 
• Itämeren Agenda 21 -toimintaohjelma 
• Pohjoismainen ympäristöohjelma 2009–2012 ja Pohjoismaiden kestävän kehityksen 

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

ointiohjelma (AMAP) 
• Barentsin Euro-arktisen alueen ympäristöohjelma 
• Environment for Europe -prosessi ja Kiovan ministerikokouksen päätösten toimeen-

pano 
• EU:n CAFE (Clean Air for Europe) 
 

SYKE hoitaa mm. seuraavia erityistehtäviä: 

• Standardisointiyhteistyö ISOssa ja CENissä 
• Biologista monimuotoisuutta koskevan YK:n yleissopimuksen Suomen tiedonvälitys-

järjestelmän (LUMO-NET) national focal point 
• Luoteis-Venäjän kestävän metsätalouden ja luonnon monimuotoisuuden suojelun ke-

hittämisohjelman luonnonsuojeluosion projektikoordinaatio 
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Liite 3. Vuonna 2013 valmistuneita tutkimuksia, selvityksiä ja hankkeita 
 

Hankkeen nimi 
Vihreän talouden mahdollisuudet  

Diaarinumero 
SYKE-2012-K-118 

Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Kulutuksen ja tuotannon keskus      

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

Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
Metla, MTT, RKTL, Lynet 

Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
YM (40%), MMM (40%), TEM (20%), + 
SYKE, Metla, MTT omarahoitusosuudet 

Hankkeen kesto  
(toteutusvuodet) 
2012-2013 

Hankkeen kustannukset  
SYKEssä yhteensä  
(1000 euroa)  85 

Työpanos SYKEssä  
yhteensä (htv) 
0,6 

Hankkeen kustannukset  
kaikki laitokset (1000 euroa) 
100 + omarahoitus 

Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Hankkeen tavoitteena oli kiteyttää vihreän kasvun haasteet ja mahdollisuudet Suomen kannalta ja tunnistaa 
vihreää kasvua tukevia politiikkatoimia ja prosesseja, vihreän kasvun askelmerkkejä. Ehdotetut askelmerkit 
pohjautuivat kattavaan katsaukseen aiemmista tutkimuksista ja selvityksistä liittyen Suomen keskeisiin 
kulutus- ja tuotantojärjestelmiin (ruoka, asuminen, liikkuminen ja energia) ja eräisiin vihreän talouden 
edelläkävijämaihin (Saksa, Alankomaat, Ruotsi ja Brasilia). Lisäksi tarkasteltiin erilaisia malleja, joilla 
systeemistä muutosta kohti vihreää taloutta voidaan tukea. 
Hankkeen keskeiset tulokset 
Vihreässä kasvussa nähdään maailmanlaajuisesti huomattavaa potentiaalia, joka tällä hetkellä ilmenee etenkin cleantechin 
kysynnän nopeana kasvuna. Vihreän kasvun avainasemassa ovat yritykset, mutta tuotannon ohella vihreän kasvun 
toteutuminen vaatii muutoksia myös kulutuksessa. Valtion-, alue- ja kuntahallinto toimii mahdollistajana luoden 
edellytyksiä vihreälle kasvulle. Siirtymä vihreään talouteen edellyttää kokonaisvaltaista älykkäiden ja kestävien ratkaisujen 
käyttöönottoa ja muutoksia yhteiskunnan rakenteissa, yritysten ja yhdys-kuntien toimintamalleissa ja kulutuksessa. 
Hankkeessa tuotettiin ehdotus  askelmerkeistä vihreälle kasvulle. Askelmerkit pohjautuvat katsaukseen aiemmista 
tutkimuksista ja selvityksistä liittyen Suomen keskeisiin kulutus- ja tuotantojärjestelmiin (ruoka, asuminen, liikkuminen ja 
energia) sekä eräisiin vihreän talouden edelläkävijä-maihin (Alankomaat, Saksa, Ruotsi, Brasilia). 
    
Ehdotukset vihreän kasvun askelmerkeiksi ovat: 

 A. Luodaan vihreän kasvun edellytykset yhteisen tahtotilan ja poliittisen sitoutumisen avulla. 
 B. Vauhditetaan yritysten vihreää kasvupotentiaalia ja vahvistetaan vihreää kysyntää. 
 C. Mahdollistetaan vihreitä pilotteja ja kokeiluja koti- ja vientimarkkinoita varten. 
 D. Synnytetään kansainvälisiä ja kotimaisia strategisia avauksia ja kumppanuuksia. 
 E. Luodaan vihreälle kasvulle tilaa purkamalla tuhlaavia järjestelmiä. 
 F. Vaalitaan jatkuvaa ja järjestelmällistä oppimista vihreän kasvun vauhdittajana. 

Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Tuloksia on raportoitu laajasti mediassa, tieteellisissä konferensseissa ja sidosryhmille muun muassa hankkeen työpajassa 
ja ohjausryhmäkokouksissa. Hankkeen teeman tutkimus jatkuu useissa eri hankkeissa. 
Hankkeen ympäristökuormituksen arvioinnin toteutuminen (suhteessa tehtyyn arviointiin) 
Ei muutoksia 
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
Antikainen, R.; Mickwitz, P.; Seppälä, S.; Virkamäki, V.; Leppänen, M.; Hujala, T.; Riala, M.; Nummelin, T.; Paavilainen, 
L.; Vihinen, H.; et al. 2013. Vihreän kasvun mahdollisuudet. Valtioneuvoston kanslian raportteja 4/2013: Helsinki, 
Finland. Saatavilla: http://vnk.fi/julkaisukansio/2013/r04-vihrean-kasvun/PDF/fi.pdf  
Lynet Policy Brief: Vihreän kasvun mahdollisuudet. Saatavilla: http://www.syke.fi/fi-
FI/Tutkimus__kehittaminen/Tutkimus_ja_kehittamishankkeet/Hankkeet/Vihrean_kasvun_mahdollisuudet/Vihrean_kasvun
_mahdollisuudet%284758%29 
Tiedote (15.3.2013, VNK):Tutkijoilta ehdotus vihreän kasvun edellytysten parantamiseen 
(http://vnk.fi/ajankohtaista/tiedotteet/tiedote/fi.jsp?oid=379640) 
Maaseudun Tulevaisuuden vierasyliö ”Vihreä kasvu vaati kaikilta uutta ajattelua” 3.5.2013 
Esitykset tiet. konferensseissa: 
1) Antikainen, R & Mattinen, M. 2013. Small economy in global context- Green growth challenges and opportunities in 
Finland, International Society of Industrial Ecology conference 2013 25.-28.6.2013, Ulsan, ISIE 2013 
2) Antikainen, R. et al. 2013.Boosting of eco-innovations – policy steps promoting green economy. Science for the 
Environment, 3.-4.10.2013. Århus, Denmark 
Paikka ja aika 
Helsinki, 26.2.2014 

Laatija 
Riina Antikainen 
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Hankkeen nimi 
Luonnonvarojen ja energian käytön tehostamisen potentiaalit, kehitys-
arviot ja vaikutukset kansantalouden tasolla vuoteen 2030 (MATPOT) 

Diaarinumero 
SYKE-2011-K-221 

Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Kulutuksen ja tuotannon keskus  

Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Erikoistutkija Sirkka Koskela 

Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
Thule-instituutti, ympäristöministeriö 

Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
YM (100%)  

Hankkeen kesto  
(toteutusvuodet) 
2012-2013 

Hankkeen kustannukset  
SYKEssä yhteensä  
(1000 euroa)  30 

Työpanos SYKEssä  
yhteensä (htv) 
0,4 

Hankkeen kustannukset 
kaikki laitokset (1000 euroa) 
60 

Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Euroopan komission (EC) tiedonannossa ”Etenemissuunnitelma kohti resurssitehokasta Eurooppaa” (KOM 2011) 
jäsenvaltioita kehotetaan ryhtymään toimenpiteisiin asetettujen välitavoitteiden saavuttamiseksi vuoteen 2020 
mennessä sekä määrittelemään pidemmän aikavälin tavoiteasettelua resurssitehokkuuteen perustuvalle kestävälle 
taloudelle vuoteen 2050 mennessä. Tähän liittyen on perustettu virkamiestyöryhmä kansallisen, hallitusohjelman 
mukaisen materiaalitehokkuusohjelman laatimiseksi. Tämän hankkeen tarkoituksena on tukea 
materiaalitehokkuusohjelman valmistelua.Työn tavoitteina oli  
• selvittää elinkeinoelämän näkemyksiä resurssitehokkuudesta; miten resurssitehokkuus näkyy yritysten strategioissa 
ja mitä toimenpiteitä resurssitehokkuuden parantamiseksi on tehty tai tehdään, ja mitkä ovat sen parantamisen 
potentiaalit, 
• määrittää Suomen materiaalivirrat vuonna 2008; sekä tunnistaa Suomen kansantalouden resurssien käytön kannalta 
keskeisimmät toimialat ns. avainsektorit, 
• esittää materiaalikäytön kehitysarvio ja yleisen 10 %:n materiaaliresurssien käytön tehostumisen 
kokonaistaloudellinen vaikutusarviointi vuodelle 2030. 
Hankkeen keskeiset tulokset 
Suomen talouden raaka-ainekäytöstä vuonna 2008 yli puolet, 53 %, tulee tuonnista ja hieman alle puolet, 46 %, menee vientiin. 
Suomen tuonnin suurimpia materiaaliryhmiä ovat metallimalmit ja fossiiliset polttoaineet. Viennin suurin materiaaliryhmä on 
puuhun perustuvat tuotteet, joiden osuus viennin raaka-ainekäytöstä oli lähes neljännes. Kotimaiseen käyttöön eniten luonnonvaroja 
(hiekkaa ja soraa) käytettiin rakentamisessa, joko suoraan tai rakennustuotteiden kautta. 
Vuonna 2008 raaka-aineiden kokonaiskäytöltään suurimmat toimialat liittyivät rakentamiseen, metalli- ja metsäteollisuuteen sekä 
öljynjalostukseen. Tuonnin suuri osuus materiaalien kulutuksesta korostuu massa- ja paperiteollisuudessa, värimetallien 
valmistuksessa, raudan, teräksen ja rautaseosten valmistuksessa sekä sähkön tuotannossa. Yksi etenkin betoninvalmistuksen sekä 
maa- ja vesirakentamisen merkittävä tekijä materiaalinkulutuksen kannalta on maa-aineksen otto. 
Envimatscen-mallilla tehtiin skenaario Suomen talouden kehityksestä vuoteen 2030 (perusskenaario). Suomen bruttokansantuote 
kasvaa vuodesta 2010 vuoteen 2030 35 %, materiaalien suora kulutus (DMC, Direct Material Consumption) 59 %, mutta raaka-
aineiden kulutus (RMC, Raw Material Consumption) ainoastaan 14 %. Materiaalituottavuus (BKT/DMC) laskee, mutta raaka-
ainetuottavuus nousee 18 %. Kotimaisten luonnonvarojen otto kasvaa skenaariossa 70 %, kaksi kertaa enemmän kuin 
bruttokansantuote. Kasvusta kaksi kolmasosaa johtuu metallimalmien louhinnan kasvusta. 
Kaikilla tuotantotoimialoilla tapahtuvan 10 %:n materiaalitehostumisen kokonaistaloudellisia vaikutuksia tarkasteltiin eri 
tehostamiskustannusten tasoilla vuonna 2030. Tehostamisinvestoinnit ovat kokonaistaloudellisesti kannattavia aina 10 vuoden 
takaisinmaksuaikaan asti, jonka jälkeen talouskasvu hidastuu perusskenaariosta. Kymmenen vuoden takaisinmaksuajalla 
bruttokansantuote kasvaa 1,9 %, mutta raaka-aineiden kulutus supistuu 10,1 %. 
Teollisuuden piirissä resurssitehokkuus ei vielä laajasti näy yritysten strategioissa eikä tavoitteiden asettelussa. Tiedon puute 
rajoittaa resurssien käytön tehostamista, joten sekä tiedon lisääminen parhaista käytännöistä että yhteistyön lisääminen yli 
sektorirajojen on tärkeää. Toimialasta riippuen resurssitehokkuuden parantamisen potentiaali voisi olla muutaman prosentin 
luokkaa tai jopa 10 -20 %. Yritystasolla tehostamisen hyödyt voivat olla rahassa mitattuna vieläkin suuremmat. 
Tehokkain tapa vähentää luonnonvarojen käyttöä on vähentää prosesseihin sisään meneviä panoksia ja lisätä suljettuja 
materiaalikiertoja. Materiaalin suora vähentäminen ei kuitenkaan riitä resurssitehokkuuden saavuttamiseen, tarvitaan muitakin 
resurssitehokkuutta tukevia toimenpiteitä, jotka liittyvät mm. lainsäädäntöön, tuotesuunnitteluun, materiaalien kierrättämiseen ja 
kulutustottumuksiin. 
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Työn tulokset olivat tärkeää taustamateriaalia viranomaistyönä tehdyn kansallisen materiaalitehokkuusohjelman val-
mistelussa. "Kestävää kasvua materiaalitehokkuudella - Työryhmän esitys Kansalliseksi materiaalitehokkuusohjel-
maksi" käsitteli Suomen toimenpiteitä materiaalitehokkuuden edistämiseksi.  
Hankkeen ympäristökuormituksen arvioinnin toteutuminen (suhteessa tehtyyn arviointiin) 
Ympäristökuormitusarviontia ei tehty, koska työ on pelkästään toimistotyötä. 
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
   Koskela, S., Mäenpää, I., Mattila, T., Saikku, L., Korhonen, M-R., Suorsa, M., Österlund, H. ja Hippinen, I. 2013. Suomen talouden 
materiaalivirrat vuonna 2008 ja resurssitehokkuuden tehostamisen vaikutukset vuoteen 2030. Ympäristöministeriön raportteja 26/2013. Helsinki. 
   Koskela, S.; Mattila, T.; Antikainen, R., Mäenpää, I. Identifying key sectors and measures for a transition towards a low resource economy. 
Resources 2013, 2, 151-166; doi.10.3390/reaources2030151. 
Paikka ja aika 
Helsinki, 3.2.2014 

Laatija 
Sirkka Koskela 
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Hankkeen nimi 
FOODWEB-Baltic environment, food and health: from 
habits to awareness  

Diaarinumero 
SYKE-2010-P-66 

Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Kulutuksen ja tuotannon keskus 

Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Johtava tutkija Matti Verta 

Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
MTT, Tarton ja Latvian yliopistot, Tiedekeskus AHHAA 

Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
Central Baltic Interreg (75%), SYKE (25%) 

Hankkeen kesto  
(toteutusvuodet) 
2011-2013 

Hankkeen kustannukset  
SYKEssä yhteensä  
(1000 euroa) 
497 (sis. yleiskustannukset) 

Työpanos SYKEssä  
yhteensä (htv) 
5 

Hankkeen kustannukset kaikki 
laitokset (1000 euroa) 
1 542 (ilman 
yleiskustannuksia) 

Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Tavoitteena oli tarkastella ruoan tuotannon, elintarvikkeiden laadun sekä ympäristön välisiä yhteyksiä: miten 
ympäristön tila vaikuttaa ruokaan ja terveyteemme ja miten ruoan tuotanto vaikuttaa ympäristöön. Projektissa pyrittiin 
luomaan erilaisia toimintatapoja, joita noudattamalla Itämeren maiden asukkaat voisivat osaltaan huolehtia meren 
tilasta. Projektin päätarkoituksena oli lisätä kuluttajien tietoisuutta, jonka avulla voitaisiin mahdollisesti ohjailla ruoan 
kysyntää ja edelleen vaikuttaa maankäyttöön, ekosysteemipalvelujen hyödyntämiseen, ruuan turvallisuuteen ja 
vastuullisten valintojen tukemiseen. 
Hankkeen keskeiset tulokset 
1. Projektissa kehitettiin helppokäyttöinen laskuri, jonka avulla voidaan vertailla erilaisten lounaslautasten hiilijalan-
jälkiä, ravitsemuksellista laatua sekä niistä aiheutuvaa kemikaalialtistusta. 
2. Internetiin tehtiin käyttäjäystävälliset verkkosivut alueen kuluttajien käyttöön. 
3. Ryhmä koulutettuja kotitalousneuvojia ja -opettajia, jotka jakavat tiedon laajemmalle joukolle käyttöön. Koulujen 
tai muiden oppimisverkostojen kautta levitettiin tietoa ja tuotettiin kouluille oppimateriaalia. 
4. Turvallisia ja kestäviä ruokavalintoja esiteltiin lautasmallein ja esimerkein (energiamäärä, ravitsemuksellinen arvo, 
ympäristövaikutukset sekä ihmisaltistus tietyille kontaminanteille). (Projektin nettisivuilla)  
5. Helppokäyttöinen nettisovellus kuvaamaan elinkaariarvioinnin periaatteita. (Projektin nettisivuilla) 
6. Koottiin ns. kontaminanttitietokanta, jonka avulla voi tarkastella mitä kontaminantteja eri ruoka-aineet mahdollisesti 
voivat sisältää. (Projektin nettisivuilla) 
7. Tiedekeskus AHHAA:n näyttely kesä-lokakuussa 2013. 
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Ruoan elinkaarianalyysipohjaisella riskiviestinnällä sekä ympäristö- ja ravitsemustietoisuuden lisäämisellä 
pyrittiin parantamaan  kuluttajien tietoisuutta ruoan alkuperään liittyvistä riskeistä Itämeren alueella. 
Tietoisuuden lisääntymisen tavoitteena on ohjata kysyntää ja sen kautta vaikuttaa maankäyttöön, ekosys-
teemipalvelujen hyödyntämiseen sekä ruoan turvallisuuden, puhtauden ja vastuullisuuden korostamiseen. 
Projektissa tutkittiin ruokaketjujen materiaalivirtoja ja lisättiin tutkimuksen ja tuotekehityksen yhteistyötä 
kohdealueilla ja ruokaketjuissa. Tietoa ruoan ympäristövaikutuksista ja riskitekijöistä on paljon saatavilla, 
mutta se ei aina ole kovin helppotajuista ja yksiselitteistä. Projekti antaa kuluttajille tietoa ymmärrettävässä 
ja kokonaisvaltaista ajattelua aktivoivassa muodossa. Projektin verkkosivuja päivitetään ajoittain. 
Hankkeen ympäristökuormituksen arvioinnin toteutuminen (suhteessa tehtyyn arviointiin) 
Ympäristökuormitus koostui suunnitelman mukaisista kokousmatkoista ja normaaleista virastojätteistä. 
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
Selection of the main contaminant exposure pathways. Päivi Munne and Matti Verta, Finnish Environment Institute 
(SYKE), 2013. 
Näin vältät altistusta , Munne P., Suomen ympäristökeskus, 2013. 
Ketsupin elinkaari. Siret Talve, University of Tartu Natural History Museum, 2012. 
FOODWEB Consumers Awareness Study report II. Estonia. Finland. Latvia. Composed by Triin Esko, Science Centre 
AHHAA, 2012. 
Collective learning in Basic schools on Food and Nutrition. Guide for teachers. Sirje Aher, Tartu, 2012. 
The Baltic environment, food and health: from habits to awareness. Virpi Vorne and Lila Patrikainen (eds.), MTT 
Report 34, 2011. 
Teatcher's Handbook. Relve K.,Orula E-L., Talve S., Tuvikene A., Munne P., Vieraankivi M-L. The University of 
Tarttu, 2013. 
 Esitteet: The Environment on a Platter. Ympäristö lautasella. Miljön på fattet. Marttaliitto, 2013.  
Paikka ja aika 
Helsinki, 18.12.2013 
 

Laatija 
Matti Verta  
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Hankkeen nimi 
Kaupunkien ja kuntien aluetasoiset ekolaskurit  
(KEKO A)   

Diaarinumero 
SYKE-2010-K-158 

Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Kulutuksen ja tuotannon keskus 

Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Johtaja Jyri Seppälä / erikoistutkija Ari Nissinen 

Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
Aalto-yliopistolla ja VTT:llä oli rinnakkaisprojektit 

Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
Tekes (60%), SYKE (28%), 
YM+Kuopio+Joensuu (12%) 

Hankkeen kesto  
(toteutusvuodet) 
2013-2013 

Hankkeen kustannukset  
SYKEssä yhteensä  
(1000 euroa) 225 

Työpanos SYKEssä  
yhteensä (htv) 
1,8 

Hankkeen kustannukset kaikki 
laitokset (1000 euroa) 
225 

Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Hankkeessa tutkittiin ja arvioitiin vaihtoehtoisia menettelytapoja ekotehokkuuden arvioimiseksi 
alueellisissa kehittämishankkeissa (kaavoituksessa). Arviointi koski tarjolla olevia ulko- ja kotimaisia 
menetelmiä ja työkaluja. Tavoitteena oli myös selvittää ekotehokkuuden perustutkimustarpeita työkalujen 
jatkokehitystä varten. 
Hankkeen keskeiset tulokset 
Hankkeen tuloksena ymmärrys ja tieto käytössä olevista alueellisen ekotehokkuuden arvioinnin työkaluista 
on kasvanut, ja kuva siitä millaisia työkaluja eri käyttötarkoituksiin on saatavilla on parantunut. Hanke on 
myös auttanut tunnistamaan uusien työkalujen kehittämistarpeita, ja auttanut tekemään suunnitelman uuden 
työkalun KEKO-B toteuttamisesta. 
 
Hankkeen tulokset on julkaistu KEKOn wiki-sivulla, 
https://wiki.aalto.fi/display/KEKO/Kaupunkien+ja+kuntien+aluetasoiset+ekolaskurit+-+KEKO  
 
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Ilmeisenä tuloksena on ekolaskureiden käytön lisääntyminen kunnissa ja yritysten tuotekehitys 
ekolaskureiden ja niihin pohjautuvan liiketoiminnan suhteen. Tätä kehitystä vauhdittaa KEKO-A hankkeen 
pohjalta suunniteltu uusi KEKO-B hanke, johon osallistuu yli 10 kaupunkia. KEKO-B hankkeessa 
kehitetään uusi kaavoituksen ja aluesuunnittelun ekologista kestävyyttä arvioiva internet-pohjainen työkalu 
muun muassa kuntien ja rakennusliikkeiden käyttöön. Hanke alkoi keväällä 2013 ja jatkuu vuonna 2014. 
 
Hankkeen ympäristökuormituksen arvioinnin toteutuminen (suhteessa tehtyyn arviointiin) 
Vastasi ennalta arvioitua.  
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
Lahti P, Heinonen J, Nissinen A, Seppälä J, Rantsi J and Säynäjoki E 2012. Definitions of regional eco-
efficiency. (In Finnish, Alueellisen ekotehokkuuden määrittely). VTT Tutkimusraportti VTT-R-00939-12, 
44 p. 
Säynäjoki E, Heinonen J,  Rantsi J, Ristimäki M, Nissinen A, Seppälä J, Lahti P and Haapio A 2012. 
Ecotools for urban planning. Review of available tools. (In Finnish, Kaupunkien ja kuntien aluetasoiset 
ekolaskurit: Katsaus  tarjolla oleviin ekolaskureihin).  106 p.  wiki.aalto.fi/display/KEKO    
Nissinen A, Seppälä  J, Rantsi J, Kalenoja H, Rehunen A, Tiitu M, Ristimäki M, ja Helminen V 2013. 
Alueellisten ekolaskureiden tietopohjan kehittäminen ja ehdotuksia uuden ekolaskurin ratkaisuiksi. 55 s. 
wiki.aalto.fi/display/KEKO   
Säynäjoki E, Heinonen J, Rantsi J & Junnila S 2012. Improving eco-efficiency of the built environment - 
tools for local action. CIB 2012 International Conference 23.-25 January 2012, 
http://www.irbnet.de/daten/iconda/CIB_DC24169.pdf  
Lahti P, Heinonen J, Nissinen A, Rehunen A, Seppälä J & Säynäjoki E 2012. Eco-efficiency calculators for 
urban development. Final report of KEKO A project. (In Finnish, Kaupunkikehityksen 
ekotehokkuuslaskurit. KEKO A-projektin loppuraportti). VTT Tutkimusraportti VTT-R-08044-12, 52 p. 
Paikka ja aika 
Helsinki, 7.2.2014 

Laatija 
Ari Nissinen 
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Hankkeen nimi 
Vesiympäristölle vaarallisten ja haitallisten aineiden 
päästöinventaario ja vesien kemiallinen kartoitus  

Diaarinumero 
SYKE-2011-P-74 

Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Kulutuksen ja tuotannon keskus  

Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Vanhempi suunnittelija Jukka Mehtonen 

Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
 

Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
YM (67%), SYKE (33%) 

Hankkeen kesto  
(toteutusvuodet) 
2012-2013 

Hankkeen kustannukset  
SYKEssä yhteensä  
(1000 euroa) 150 

Työpanos SYKEssä  
yhteensä (htv) 
1,4 

Hankkeen kustannukset kaikki 
laitokset (1000 euroa) 
150 

Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Työn tarkoituksena oli  
Osaprojekti 1:  
* tuottaa seitsemän vesienhoitoaluekohtaista raporttia vesiympäristölle vaarallisten ja haitallisten aineiden 
kuormituksesta pintavesiin  
* tuottaa tietoa em. aineiden kuormituksesta kansalliseen EU-raportointiin 
* tukea ja edistää alueellista vesienhoitotyötä. 
Osaprojekti 2: tehdä uusien haitallisten aineiden pintavesien kemiallinen kartoitus Suomessa  (EU Watch 
List Study). 
Osaprojekti 3: vesipuitedirektiivin kandidaattiaineita koskevan taustatietopaketin laatiminen ja niiden 
kemiallinen kartoitus pintavesistä. 
Hankkeen keskeiset tulokset 
Osaprojekti 1: 
Tuotos 1a) Seitsemän vesienhoitoaluekohtaista (VHA) vesiympäristölle vaarallisten ja haitallisten aineiden 
kuormitusinventaarioraporttia sekä kansallinen yhteenvetoraportti;  
- Inventaarioon sisältyy 41 EU:n prioriteettiainetta /-aineryhmää ja 15 kansallista haitallista ainetta.  
- Inventaarion yhtenä tärkeänä osana on vähämerkityksellisten aineiden tunnistaminen VHA-kohtaisesti 
perustuen VHA:n tai Suomen tietoihin. Merkityksellisiä aineita on tunnistettu 4-15 kpl/VHA siten, että 
eniten aineita on tunnistettu Kymijoen-Suomenlahden VHA:lla (VHA2, 15 kpl) ja vähiten pohjoisilla 
VHA:illa (Tornionjoki & Tenojoki, 4 kpl). 
- Paras ja luotettavin pintavesikuormituksen tietopohja on neljälle metallille (Cd, Hg, Ni & Pb). 
- Suurimmat pistemäiset päästöt pintavesiin ovat nikkelillä (9800 kg/a), lyijyllä (725 kg/a), kadmiumilla 
(337 kg/a), DEHP:lla (49 kg/a) ja elohopealla (29 kg/a). 
- Teollisuuden metallipäästöt ovat suuremmat kuin yhdyskuntajätevedenpuhdistamojen lukuunottamatta 
VHA2 Cd, Ni & Pb osalta sekä Oulujoen-Iijoen VHA (VHA4) Hg osalta. 
- Pistemäiset Cd-, Hg-, Ni- ja Pb-päästöt kohdistuvat enemmän rannikkovesiin kuin sisävesiin. 
- Ilmaperäinen laskeuma sisävesiin on kadmiumin osalta 2, elohopean osalta 15 ja lyijyn osalta 23 kertaa 
suurempi kuin pistekuormitus pintavesiin (sisä- + rannikkovedet). 
- MCPA:n huuhtouma pintavesiin Suomessa on 435 kg/a, josta eniten kohdistuu Kokemäenjoen–
Saaristomeren-Selkämeren (VHA3) & Kymijoen – Suomenlahden VHA:lle (VHA2). 
- Jokien kautta Itämereen päätyvät ainevirtaamat ovat metallien osalta suurimmat nikkelillä, 
kasvinsuojeluaineista suurimmat MCPA:lla, orgaanisista teollisuus- ja kuluttajakemikaaleista suurimmat  
DEHP:lla. 
- Itämereen jokien kautta päätyvät metallien ainevirtaamat ovat selkeästi suurimmat Kokemäenjoen–
Saaristomeren-Selkämeren VHA:lla. 
Tuotos 1b) Seitsemän VHA-kohtaisia vesiympäristölle vaarallisten ja haitallisten aineiden 
kuormitusinventaarioraportteja tukevaa tukimateriaali-osiota, joissa yksityiskohtaisempaa tietoa 
kuormituksesta (mm. teollisuuden sektoreiden osuudet metallikuormituksesta pintavesiin) + 
yhteenvetoraportti. 
 
Osaprojekti 2:  
Tuotos 2a) Uusien haitallisten aineiden pintavesien kemiallinen kartoitus Suomessa: JRC:n koordinoima 
EU Watch List Study, näytteet otettu ja lähetetty laboratorioille; tuloksia ei ole vielä saatu. 
Tuotos 2b) VPD:n kandidaattiaineita koskeva taustatietopaketti: laadittu ja lähetetty YM:öön.  
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Osaprojekti 3, Tuotos 3a:  
* Lääkeaineiden kemiallinen kartoitus pintavesistä ja puhdistetusta jätevedestä -raportin final draft tehty.  
* Mitattu 27 lääkeainetta ja 6 hormonia pintavedestä ja puhdistetusta jätevedestä Suomessa. 
* Selvästi korkeimmiksi pitoisuuksiksi sekä pintavesissä että puhdistetussa jätevedessä nousivat 
hydroklooritiatsidi, metoprololi ja furosemidi. Nämä yhdisteet esiintyivät pintavesissä pohjoismaisia 
havaintoja korkeampina pitoisuuksina.  
* Useimpien havaittujen yhdisteiden pitoisuudet vastasivat pääosin aiemmin Suomesta julkaistuja. 
Kuitenkin esimerkiksi diklofenaakin, ketoprofeenin ja sulfametoksatsolin pitoisuudet puhdistetussa 
jätevedessä olivat huomattavasti alhaisempia kuin aiemmin havaitut.  
* Parasetamolin ja tetrasykliinin pitoisuudet olivat hyvin paljon alhaisempia kuin Ruotsissa havaitut. 
* Noin puolet määritetyistä lääkeaineista ja hormoneista alittivat analyysien määritysrajan.  
* Käsitellyistä yhdisteistä neljä, diklofenaakki, 17α-etinyyliestradioli, 17β-estradioli sekä ibuprofeeni ovat 
olleet ehdolla VPD:n prioriteettiaineiksi. Näistä yhdisteistä diklofenaakki alitti ehdotetun 
ympäristönlaatunormin sisävesissä (100 ng/l) selvästi. Rannikkoalueilla (Helsinki ja Turku) pitoisuus oli 
alle määritysrajan, eikä ylittänyt näille alueille ehdotettua EQS-arvoa (10 ng/l). Korkein pintavesistä 
havaittu ibuprofeenipitoisuus kuitenkin ylitti sille ehdotetun EQS-arvon korkeimmillaan kolminkertaisesti.  
* Hormonien osalta määritysrajat olivat moninkertaisesti korkeammat kuin niille ehdotetut EQS-arvot. 
Hormonien pitoisuudet alittivat määritysrajan kaikissa näytteissä, mutta tässä työssä toteutuneet 
määritysrajat eivät riitä pitoisuuden vertaamiseen EQS-arvoihin. 
 
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
* Kuormitusinventaarioraporttien tulokset esitetään tarkistetuissa vesienhoitosuunnitelmissa 20.3.2016 
mennessä. Lisäksi aineiden päästö- ja huuhtoutumatiedot raportoidaan EU:lle osana vesipuitedirektiivin 
(2000/60/EY) raportointimenettelyjä. 
* VPD:n kandidaattiaineita koskeva taustatietopakettia on käytetty VPD:n 2. ainelistan päätösvaiheessa.  
* Lääkeaineiden kemiallinen kartoitus pintavesistä ja puhdistetusta jätevedestä; parantavat lääkeaineisiin 
liittyvää tietopohjaa sekä jatkoselvitysten kohdistamisessa. 
 
Hankkeen ympäristökuormituksen arvioinnin toteutuminen (suhteessa tehtyyn arviointiin) 
Ei arvioitu ymp.kuormitusta, koska työ toteutunut pääasiallisesti kirjoitus- ja kokousryhmätyönä. 
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
* Seitsemän vesienhoitoaluekohtaista vesiympäristölle vaarallisten ja haitallisten aineiden 
kuormitusinventaarioraporttia sekä niiden perusteella tehty kansallinen yhteenvetoraportti: valmistuneet 
* Seitsemän vesienhoitoaluekohtaista vesiympäristölle vaarallisten ja haitallisten aineiden 
kuormitusinventaarioraportteja tukevaa tukimateriaali-osiota sekä niiden yhteenvetoraportti: valmistuneet 
* VPD-kandidaattiaineiden taustatietopaketti; valmistunut ja lähetetty sähköisessä muodossa YM:öön 
* Lääkeaineiden kemiallinen kartoitus pintavesistä ja puhdistetusta jätevedestä: tällä hetkellä final draft 
raportti, julkaistaan vuonna 2014 ympäristöhallinnon julkaisusarjassa. 
 
Paikka ja aika 
Helsinki, 19.12.2013 

Laatija 
Jukka Mehtonen 
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Hankkeen nimi 
Selvitys ympäristöonnettomuuksista ja luonto-
vahingoista Suomessa vuosina 2006-2012 

Diaarinumero 
SYKE-2012-Y-11 

Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Kulutuksen ja tuotannon keskus  

Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Erikoistutkija Jouko Tuomainen 

Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
Ympäristöministeriö 

Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
YM (42%), SYKE (58%) 

Hankkeen kesto  
(toteutusvuodet) 
2012-2013 

Hankkeen kustannukset  
SYKEssä yhteensä  
(1000 euroa) 55 

Työpanos SYKEssä  
yhteensä (htv) 
1,3 

Hankkeen kustannukset kaikki 
laitokset (1000 euroa) 
95 

Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Tavoitteena oli selvittää: 
1. Missä ja kuinka paljon ympäristö- ja luontovahinkoja on tapahtunut vuosina 2006–2012, jotta voidaan 
seurata vahinkotapausten määrän kehitystä. 
2. Millaisia seurauksia vahingot ovat aiheuttaneet, miten niitä on korjattu ja millaisia vahingonkorvauksia 
on maksettu, sillä esimerkiksi toissijaisen ympäristövastuujärjestelmän uudistaminen edellyttää tietoja isän-
nättömien vahinkojen lukumäärästä. 
3. Onko Suomessa tapahtunut ympäristövastuudirektiivin tarkoittamia merkittäviä ympäristövahinkoja, sillä 
ympäristöministeriö tarvitsi vahinkotietoja laatiessaan EU:n komissiolle ympäristövastuudirektiivin toi-
meenpanosta direktiivin 18 artiklan mukaista raporttia. 
4. Miten nykyistä vahinkojen seurantaa voidaan kehittää esimerkiksi parantamalla vahinkotapausten rekiste-
röintijärjestelmiä tai nykyistä VAHTI-järjestelmää. 
 
Hankkeen keskeiset tulokset 
1.) Tilastotiedot missä ja kuinka paljon ympäristö- ja luontovahinkoja on tapahtunut vuosina 2006–2012. 
2.) Kuvaus noin 900 suurimmasta vahingosta ja niiden seurauksista, miten niitä on korjattu sekä isännättö-
mien vahinkojen lukumäärästä. 
3.) Tieto, että Suomessa tapahtunut ympäristövastuudirektiivin tarkoittamia merkittäviä ympäristövahinkoja 
kaksi kappaletta. 
4). Ehdotuksia, miten nykyistä vahinkojen seurantaa voidaan kehittää. 
 
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
1. YM sai raportin tietojen perusteella yleiskuvan, miten paljon ja millaisia ympäristö- ja luontovahinkoja 
on ja pystyi tietojen perusteella seuraamaan vahinkokehitystä. 
2. Raportin tietoja isännättömien vahinkojen lukumäärästä käytettiin yhtenä perusteena, kun YM asetti työ-
ryhmän selvittelemään toissijaista ympäristövastuujärjestelmää. 
3. Raportin tiedot Suomessa tapahtuneista ympäristövastuudirektiivin vahingoista olivat peruste raportille, 
jonka YM toimitti EU:n komissiolle ympäristövastuudirektiivin toimeenpanosta keväällä 2013 YVD- direk-
tiivin 18 artiklan mukaisesti. 
 
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
Suomen ympäristökeskuksen raportteja 35 | 2013 "Ympäristövahingot Suomessa vuosina 2006–2012".  
Artikkelit lehdissä: Ympäristö ja Terveys sekä Oikeus. 
Paikka ja aika 
Helsinki, 11.12.2013 

Laatija 
Jouko Tuomainen 
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Hankkeen nimi 
PROSUITE - teknologioiden kestävyyden arviointi 

Diaarinumero 
SYKE-2009-R-117 

Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Kulutuksen ja tuotannon keskus    

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

Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
Hankkeseen osallistui 24 muuta eurooppalaista tutki-
musorganisaatiota ja noin 10 yritystä 

Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
SYKE (23%), EU (77%) 

Hankkeen kesto  
(toteutusvuodet) 
2009-2013 

Hankkeen kustannukset  
SYKEssä yhteensä  
(1000 euroa)  242 

Työpanos SYKEssä  
yhteensä (htv) 
Noin 3 

Hankkeen kustannukset kaikki 
laitokset (1000 euroa) 
5 600 

Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Hankkeen tavoitteena oli kehittää teknologioiden kestävyysarviointiin menetelmä. Menetelmää  testattiin 
neljässä erilaisessa case-kohteessa ( biojalostamot, nanoteknologia, informaatioteknologia, hiilen sidonta ja 
varastointi). Työn tarkoituksena oli luoda Euroopassa valmiudet tehdä kauaskantoisesti viisaita teknolo-
giavalintoja ottaen huomioon tulevaisuuden kestävän kehityksen haasteet. 
Hankkeen keskeiset tulokset 
Tuloksena pystyttiin luomaan viiteen kestävyyskriteeriin nojautuva arviointikehikko, laskentasäännöt ja 
tietokoneohjelma. Menetelmällä arvioitiin neljää eri teknologiajärjestelmää, joista yksi oli SYKEn vetämä 
älymatkapuhelimien kestävyyskehitysarvio vuoteen 2030 asti. Älykännyköiden kestävyyden kannalta mer-
kittävimmät kehitettävät asiat liittyvät internet-käytön seurauksena syntyvien kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämiseen, käytöstä poistettujen puhelimien metallien kierrättämiseen, tulonjaon tasaamiseen puheli-
mien valmistus- ja käyttäjämaiden välillä sekä työolosuhteiden parantamiseen ja lapsityövoiman käytön 
poistamiseen puhelimien valmistusmaissa. Hankkeen tulokset palvelevat etenkin strategista tuotesuunnitte-
lua pyrittäessä kestävään talouteen. 
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Tulokset palvelevat etenkin strategista tuotesuunnittelua pyrittäessä kestävään talouteen. Älykännyköitä 
koskevat selvitys osoitti sovellusten (appsien) merkityksen älykännyköissä. Havainnon pohjalta ollaan ver-
kostoiduttu erilaisten eurooppalaisten ICT-toimijoiden kanssa. Tavoitteena on yhteinen jatkoprojekti, joka 
pureutuu appsien mahdollisuuksiin pienentää muiden tuotejärjestelmien ympäristöjalanjälkeä. 
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
Seminaarijulkaisut: 
Judl, J., Mattila, T., Seppälä, J., Koskela, S. and Kautto, P. 2012. Challenges in LCA Comparisons of Multi-
functional Electronic Devices. Proceeding in Electronics Goes Green 2012+ Joint International Conference 
and Exhibition, September 9 – 12, 2012 in Berlin 
Jáchym Judl: The ICT case study preliminary outcomes with a focus on material resources at the 26th IEG 
meeting (International Expert Group on LCA and Waste) at SYKE in Helsinki on 20.5.2013.   
Jyri Seppälä: World Resources Forum in Davos on 7.-8.10.2013. Title: The unknown legacy of 
smartphones: is sustainability assessment up to the challenge?.   
Jáchym Judl:  ETSI EE WORKSHOP 2013, 7.-8.20163, Athens. Title: Prospective sustainability assess-
ment of smartphone mobile communication  
Tuomas Mattila: presentation on the ICT case study in Prosuite workshop 2013, 30.10. Bryssels.  
Kirjan kappale: 
Mattila, T., Judl, J., ja Seppälä, J. Carbon footprint of mobile electronic devices in Muthu S.S. (Ed.). As-
sessment of Carbon Footprint in Different Industrial Sectors, Volume 1. 2014, IX, 534 p. Springer. ISBN 
978-981-4560-40-5.   
 
Mattila, T., Judl, J., Gara, V., Kauppi S.: The dynamic end-of-life of smartphones and its implications for 
closed loop recycling. Submittedd to the journal of EST  
 
Mattila, T., Judl, J., Seppälä, J., Petrus, K,, Koskela, S.  Gara, V., Talens L. & Gabarrell, X. 2013.: Case 
Study: Information technology (Multifunctional mobile devices) – Final sustainability assessment , EU 
Paikka ja aika 
Helsinki, 31.1.2013 

Laatija 
Jyri Seppälä 
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Hankkeen nimi 
Puhdistamolietteen haitallisten aineiden pysyvyys ja 
kulkeutuminen mallinnuksen avulla   

Diaarinumero 
SYKE 2011-P-63 

Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Kulutuksen ja tuotannon keskus  

Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Tutkija Katri Siimes /  
korkeakouluharjoittelija Lauri Äystö  

Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
Maa- ja vesitekniikan tuki ry, matka-avustus 

Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
YM (86%), SYKE (14%) 

Hankkeen kesto  
(toteutusvuodet) 
2012-2013 

Hankkeen kustannukset  
SYKEssä yhteensä  
(1000 euroa)  28,6 

Työpanos SYKEssä  
yhteensä (htv) 
0,5  

Hankkeen kustannukset kaikki 
laitokset (1000 euroa) 
28,6 

Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Jäteveden puhdistamoilla syntyvän lietteen hyötykäyttöä maataloudessa saattavat rajoittaa lietteen sisältämät haitalliset 
aineet. Tässä työssä selvitettiin kirjallisuuden ja matemaattisten mallien avulla haitallisten aineiden käyttäytymistä 
suomalaisilla pelloilla ja aineiden huuhtoutumista pelloilta vesiin. Työn tarkoituksena oli priorisoida aineita ja valita 
mahdollisesti ympäristöriskiä aiheuttavia aineita myöhempään kokeelliseen tutkimukseen. 
Hankkeen keskeiset tulokset 
   Kirjallisuuden avulla tunnistettiin 300 orgaanista haitallista ainetta, joita on joskus havaittu jätevesien puhdistamolietteissä. Poh-
joismaisten tulosten ja asiantuntija-arvion perusteella päätettiin selvittää tarkemmin 79 aineen ympäristökäyttäytymistä, mutta 
näistä vain 34 aineelle löytyi simuloinneissa tarvittavat tiedot. Eniten puuttui tietoa jätevedenpuhdistamolietteen haitta-
ainepitoisuuksista (Suomessa). 
   Lietteen levityksestä peltomaahan tulevan haitta-aineiden pitoisuuden kehitystä peltomaan muokkauskerroksessa simuloitiin 
Pohjois-Euroopassa kasvinsuojeluaineiden rekisteröinnisä käytettävällä PECsoil-laskurilla (Mattsoff 2005). Kirjallisuudesta löyty-
vien lähtöarvojen vaihtelu oli suurta ja tästä johtuva simuloidun maaperäpitoisuuden epävarmuus oli monilla aineilla useita kerta-
luokkia. Simuloidut triklosaanin, jota käytetään mm. hammastahnoissa, pitoisuudet maaperässä ylittivät maaperäeliöstelle haitatto-
maksi arvioidun pitoisuuden (PNECsoil; predicted no effect concentration for soil) 15-kertaisesti. Simuloitu 17alfa-
etinyyliestradiolin pitoisuus ylitti heti levityksen jälkeen sen PNECsoil arvon, kun simuloinneissa käytettiin pahimpia kirjallisuu-
desta löytyneitä hajoamisajan ja lietteessä olevan haitallisen aineen pitoisuuksien yhdistelmiä. Muiden tutkittujen aineiden pitoisuu-
det eivät ylittäneet PNECsoil arvoja. Kuitenkin useamman kuin joka toisen aineen pitoisuus maaperässä jatkoi kasvuaan koko 20-
vuotisen simulointijakson ajan ja monilla vielä 100-vuotisen lisäsimuloinnin ajan.   
   Huuhtoutumissimulointeihin valittiin seitsemän ainetta (edelliseltä 34 aineen listalta aineet, joiden sitoutumiskertoimet olivat 
alhaisia ja lisäksi muutamia tämän listan ulkopuolisia vesipuitedirektiivin prioriteettiainelistan tai sille ehdolla olevia aineita.) 
Huuhtoutumista pintavalunnan ja salaojavalunnan kautta pintavesiin simuloitiin ruotsalaisella MACRO5.2 mallilla (Jarvis & Larsbo 
2012). Simuloinneissa seurattiin kertalevityksestä seuraavaa vesistökuormitusta kahdella erilaisella maatyypillä: karkealla hieta-
maalle ja aitosavimaalla. Molemmissa maissa ajateltiin olevan hyvin toimiva salaojajärjestelmä, joten simulointeja ei voi pitää 
pohjavesiriskin arvioinnin kannalta pahimpina mahdollisina. Tässä simulointiasetelmassa simuloidut salaojasyvyyden alapuolelle 
suotautuvat ainemäärät olivat hyvin pieniä ja simuloidut lukuarvot epävarmoja, sillä ne olivat pienempiä kuin mallin numeerisesta 
laskennasta syntyvä tekninen virhe. Mikäli lietekäsittely toistettaisiin, vesistökuormitus kasvaisi.  Kirjallisuudesta löytyvien lähtö-
tietojen vaihtelu aiheutti pahimmillaan useiden kymmenten kertaluokkien epävarmuutta simuloituihin valumavesien pitoisuuksiin.  
   Epilepsialääkkeenä käytetty karbamatsepiini huuhtoutui tutkituista aineista suhteellisesti eniten. Sitä kulkeutui merkittäviä määriä 
salaojiin ja myös salaojien ohi pohjaveteen. Simulointiprofiilissa pohjaveden yläosan karbatsemiimipitoisuus nousi korkeimmillaan  
27 mikrog/l.  Sen pitoisuus salaojavedessä saavutti korkeimmillaan 0,1 mikrog/l pitoisuuden, joka vastaa n. 2 %:a yhdisteen 
PNECwater-tasosta (predicted no effect concentration for aquatic biota). Triklosaani ei huuhtoutunut hietamaalla, mutta savimaalla 
se huuhtoutui ohivirtausreittejä pitkin salaojiin ja  pitoisuudet savimaan valumavesissä ylittivät PNECwater arvot moninkertaisesti: 
suurin simuloitu hetkellinen pitoisuus oli 90-kertainen ja suurin simuloitu vuosikeskiarvo 10-kertainen vertailuarvoon nähden. 
Ibuprofeenin simuloidut pitoisuudet valumavedessä olivat 2 - 10 kertaa PNECwater arvoja alhaisempia, mitä voidaan simulointien 
epävarmuus huomioiden pitää hyvin korkena pitoisuutena.  
   Työn perusteella puhdistamolietteen maatalouskäyttöä rajoittavat tutkituista aineista eniten triklosaanin kertyminen maaperään ja 
huuhtoutuminen savimailla sekä ibuprofeenin ja karbamatsepiinin suuri huuhtoutuminen (myös pohjavesiin). Lisäksi 17alfa-
etinyyliestradiolin korkeat pitoisuudet maaperässä heti levityksen jälkeen saattavat aiheuttaa riskin ympäristölle.  Jatkotutkimukseen 
olisi hyvä valita aineita näiden neljän joukosta.     
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Työssä saatuja tuloksia on käytetty hyväksi, kun on valittu aineita kansalliseen lietteiden haitallisten aineiden skreena-
ukseen (RUSSOA, XK3633). Molempien projektien tuloksia käytetään hyväksi suunniteltaessa kokeellista tutkimusta.  
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
Lauri Äystön pro gradu -työ jätetään joulukuussa tarkastettavaksi Helsingin yliopistolle. 
Posteri aineiden kertymisestä maaperään on esitetty SETAC:n konferenssissa keväällä 2013. 
Projektin kotisivu: http://www.syke.fi/hankkeet/pulma , jossa on linkki väliraporttiin (9/2013) ja jonne päivitetään 
julkaisut, kun ne valmistuvat.  
Paikka ja aika 
Helsinki, 29.11.2013 

Laatija 
Lauri Äystö 
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Hankkeen nimi 
Arktisen neuvoston ACAP-työryhmä; toimintaohjelma 
arktisen alueen ympäristön suojelemiseksi  
Arctic Contaminants Action Program 

Diaarinumero 
SYKE-2000-J-86 

Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Kulutuksen ja tuotannon keskus  

Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Ylitarkastaja Timo Seppälä 

Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
Ympäristöministeriö 

Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
YM (100%) 

Hankkeen kesto  
(toteutusvuodet) 
2009-2013 

Hankkeen kustannukset  
SYKEssä yhteensä  
(1000 euroa) 128 

Työpanos SYKEssä  
yhteensä (htv) 
1,2 

Hankkeen kustannukset kaikki 
laitokset (1000 euroa) 
128 

Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Vuosina 2008-2012 ACAP-työryhmän varapuheenjohtajuus ja 2012-2013 työryhmän sihteeristötyö. 
Koko hankkeen ajan ACAP-projektien ohjausryhmätyöhön osallistuminen. 
 
Hankkeen keskeiset tulokset 
Aluksi SYKEn edustaja toimi Arktisen neuvoston ACAP-työryhmän varapuheenjohtajana ja myöhemmin 
Suomen puheenjohtajuuden aikana sihteerinä. Lisäksi SYKEn asiantuntijat osallistuivat ACAPin projektei-
hin. Vuonna 2013 hankkeessa teetettiin ulkopuolisella konsultilla selvitys venäläisestä märkäpolttoteknii-
kasta ACAPin käyttöön. 
  
Varapuheenjohtajuuskaudella Suomi tuki menestyksellisesti Venäjän ACAP-puheenjohtajan ja sihteeristön 
työtä. Suomen puheenjohtajuuskaudella sihteeristö vaikutti keskeisesti työryhmän työtapojen paranemiseen. 
Osallistuminen ACAPin projekteihin on ollut menestyksellistä. 
 
ACAPin sihteeri on esitellyt työryhmän työtä Arktisen neuvoston ministerikokouksessa Kiirunassa 2013 
sekä virkamieskomitean (SAO) kokouksissa (2/v.), arktisten maiden ympäristöministeriön kokouksessa 
Jukkasjärvellä 2013 sekä muun muassa IHPAn konferensseissa Azerbaijanissa 2011 ja Ukrainassa 2013. 
 
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Työn tuloksena vanhentuneiden torjunta-aineiden päästöt arktiselle alueelle ovat pienentyneet ja lukuisia 
muita saastumista ehkäiseviä yhteishankkeita on käynnistetty. Suomen asiantuntemus arktisen alueen ja 
erityisesti Venäjän saasteita koskien on saanut huomattavaa näkyvyyttä Arktisen neuvoston piirissä, ja yh-
teistyö venäläisten osapuolten kanssa on hyvää kahdenvälisten hankkeiden päättymisestä huolimatta. Suomi 
jatkaa ACAPin puheenjohtajana Arktisen neuvoston seuraavaan ministerikokoukseen saakka vuonna 2015, 
ja SYKEn edustaja jatkaa sihteerinä. 
 
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
Artikkeli venäläiseen Arctic Herald -lehteen Arktisen neuvoston ACAP-työstä 
www.arctic-herald.ru (N:o 5/2013 s. 38-45) 
Environmentally Sound Management of Obsolete Pesticides in the Russian Federation – Final Report for 
Phases I and II: Inventory and Safe Storage Activities, 2001-2012 
Märkähapetuksen käyttö vaarallisen jätteen hävitykseen. (Nivari Consulting, ei julkaistu) 
 
Paikka ja aika 
Helsinki,13.2.2014 

Laatija 
Timo Seppälä 
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Hankkeen nimi 
Soiden ja turvemaiden ekosysteemipalvelujen arviointi 
ja arvottaminen (SuoEko)  

Diaarinumero 
MMM Dnro 2656/311/2009 

Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Luontoympäristökeskus 

Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Yksikönpäällikkö Jukka-Pekka Jäppinen  

Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
Pellervon taloustutkimus, Metsätalouden 
kehittämiskeskus Tapio, Helsingin yliopiston 
Metsätieteiden laitos, Institute for European 
Environmental Policy (IEEP), Pohjois- Karjalan ELY-
keskus, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto  

Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
MMM (56%), SYKE (28%), PTT (7%), Tapio 
(2%), HY (2%), muut (5%) 

Hankkeen kesto  
(toteutusvuodet) 
2010-2013 

Hankkeen kustannukset  
SYKEssä yhteensä  
(1000 euroa) 300 

Työpanos SYKEssä  
yhteensä (htv) 
3 

Hankkeen kustannukset kaikki 
laitokset (1000 euroa) 
538 

Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Hankkeen tavoitteena oli arvioida ja arvottaa soiden ja turvemaiden ekosysteemipalveluja, niiden ekologisia 
ja yhteiskunnallisia hyötyjä sekä vuorovaikutussuhteita. 
 
Hankkeen keskeiset tulokset 
Soiden ja turvemaiden ekosysteemipalvelujen arviointihanke (SuoEko) tuotti tietoa ja toimintasuosituksia 
ekosysteemipalvelujen tunnistamisesta, arvottamisesta ja sisällyttämisestä eriasteiseen päätöksentekoon. 
Tulosten mukaan tuotantopalvelut tunnistetaan kohtuullisen hyvin yksittäisinä palveluina, mutta säätelypal-
velut koetaan varsinkin paikallistasolla kaikkein vieraimmiksi. Ekosysteemipalveluja voidaan arvottaa, kun 
saatavilla on riittävän yksityiskohtaista luonnontieteellistä tietoa palvelujen tarjonnasta sekä arvottamistut-
kimusta näiden palvelujen ihmiselle tuottamasta hyvinvoinnista. Ekosysteemipalvelujen rahallinen arvo 
tulisi määritellä silloin kun se on tarkoituksenmukaista ja mahdollista, jotta erilaisia palveluja voidaan tar-
vittaessa arvioida samalla mittayksiköllä. Ekosysteemipalveluja ei vielä toistaiseksi tarkastella kokonaisuu-
tena päätöksenteossa, esimerkiksi maakuntakaavoituksessa. Tilanteen korjaamiseksi hanke laati soiden ja 
turvemaiden ekosysteemipalveluihin liittyvät suositukset ja niihin perustuvan muistilistan päättäjille, suun-
nittelijoille ja käytännön toimijoille. 
 
Hanke tuotti kirjallisuuskatsauksen, järjesti Joensuussa asiantuntijatyöpajan ja toteutti haastattelututkimuk-
sen soiden ekosysteemipalveluista Pohjois-Karjalan biosfäärialueella, arvioi suometsätalouden vaikutuksia 
soiden ekosysteemipalveluihin, arvioi soiden tuottamien ekosysteemipalvelujen taloudelliseen arvoon vai-
kuttavia tekijöitä ja arvon määrittelemistä, laati soiden ja turvemaiden ekosysteemipalveluihin liittyvät suo-
situkset päättäjille, suunnittelijoille sekä käytännön toimijoille, laati suosituksiin liittyvän muistilistan päät-
täjille, 11 julkaisua ja raporttia, kaksi posteria, yhden radiohaastattelun (YLE Pohjois-Karjala), 6 esitelmää 
sekä yhden ympäristöministeriölle välitetyn kehittämisehdotuksen, jonka pohjalta ministeriö perusti 
ekosysteemipalveluja koskevan tiedon soveltamista kokonaisvaltaisesti edistävän laajapohjaisen työryhmän.  
 
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Maa- ja metsätalousministeriö hyödyntää hankkeen tuloksia soiden ja turvemaiden ekosysteemipalveluja 
koskevassa kehittämistoiminnassa, esimerkiksi kansallisen suostrategian toteutuksessa. Tuloksia voidaan 
hyödyntää myös ekosysteemipalveluja tarkastelevien T&K-hankkeiden tietoaineistona, kuten Kansallinen 
ekosysteemipalveluiden taloudellisen merkityksen arviointi - Synteesi ja etenemissuunnitelma (Suomen 
TEEB) -hankkeessa.  
 
Hankkeen ympäristökuormituksen arvioinnin toteutuminen (suhteessa tehtyyn arviointiin) 
Hankkeella ei ollut haitallisia ympäristövaikutuksia, kuten etukäteisarvioinnissakin todettiin. 
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
Jäppinen, J-P., Aapala, K., Horne, P., Kettunen, M., Saaristo, L., Tuittila, E-S., Hokkanen, T. J., Haltia, E., 
Heikkilä, R., Ilola, N., Joensuu, S., Lilja-Rothstén, S., Luotonen, H., Maanavilja, L., Mäki, O., Ohtonen, A., 
Sallantaus, T., Salojärvi, N., Silvennoinen, S., Tukia, H. & Vihervaara, P. 2013. Soiden ja turvemaiden 
ekosysteemipalvelujen arviointi ja arvottaminen (SuoEko-hanke).  Loppuraportti. Suomen ympäristökes-
kus. 31s. Helsinki. 
Jäppinen, J.-P., Aapala, K., Kettunen, M., Saaristo, L., Horne, P., Tuittila, E.-S., Tukia, H., Haltia, E., Heik-
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kilä, R., Maanavilja, L., Vihervaara, P., Sallantaus, T., Luotonen, H., Ohtonen, A., Silvennoinen, S. & Hok-
kanen, T.J. 2013. Ekosysteemipalvelut - Uusi näkökulma soiden suojelun ja käytön kehittämiseen. Ympä-
ristö ja Terveys 8(44): 22-25. 
Aapala, K., Kettunen, M., Haltia, E., Heikkilä, R., Horne, P., Jäppinen, J.-P., Maanavilja, L., Ruokolainen, 
A., Saaristo, L., Sallantaus, T., Silvennoinen, S., Tuittila, E.-S., Tukia, H., Vihervaara, P. & Hokkanen, T.J. 
2011. Ecosystem services of boreal mires and peatlands. Tiivistelmä. Metsätieteen päivä, 26.10.2011, 
Helsinki. 
Aapala, K., Kettunen, M., Haltia, E., Silvennoinen, S., Heikkilä, R., Horne, P., Jäppinen, J.-P., Lilja-
Rothsten, S., Maanavilja, L., Ruokolainen, A., Saaristo, L., Sallantaus, T., Tuittila, E.-S., Tukia, H., 
Vihervaara, P. & Hokkanen, T.J. 2012. Ecosystem services of boreal mires and peatlands. The 14th 
International Peat Congress – Peatlands in Balance, Stockholm, 3.-8.6. 2012. Extended Abstract No. 309. 6 
pp. 
Cottee-Jones, E., Kettunen, M. & Aapala, K. 2010. The MEA ecosystem services & CBD's Ecosystem 
approach vs. the framework of wise use for peatlands - A comparative analysis. Draft, October 2010.  
Haltia, E. & Horne, P. 2010. Soiden ja kosteikkojen ekosysteemipalveluiden arvottaminen, Pellervon 
taloustutkimus PTT Työpaperi, 10.9.2010. 13s. Helsinki. 
Silvennoinen, S. 2012. "Pittäähän niitä soita olla" – Soiden ekosysteemipalvelut paikallisten kokemana 
Lieksan Pankakoskella. Pro gradu -tutkielma. Itä-Suomen yliopisto, Historia- ja maantieteiden laitos. 72 s. 
Joensuu. 
Vihervaara, P. 2011. Mitä tiedetään biodiversiteetin ja ekosysteemipalveluiden välisistä suhteista. Luonnon 
Tutkija 3/2011. 
Aapala, K., Haltia, E., Kettunen, M., Heikkilä, R., Ohtonen, A., Hokkanen, T.J., Horne, P., Jäppinen, J.-P., 
Lilja-Rothsten, S., Luotonen, H., Maanavilja, L., Saaristo, L., Sallantaus, T., Silvennoinen, S., Tuittila, E.-
S., Tukia, H. & Vihervaara, P. 2013. Pohjois-Karjalan biosfäärialueen soiden ja turvemaiden 
ekosysteemipalvelujen tunnistaminen ja arvottaminen. Työpajaraportti. PTT työpapereita. Käsikirjoitus. 
Pellervon taloustutkimus PTT. Helsinki. 
Jäppinen, J.-P., Haltia, E., Horne, P., Tuittila, E.-S., Maanavilja, L., Salojärvi, N., Tukia, H., Aapala, K., 
Vihervaara, P., Sallantaus, T. & Ilola, N. 2013. Soiden ekosysteemipalvelut. Kirjallisuuskatsaus. 
Käsikirjoitus. Suomen ympäristökeskus. Helsinki. 
Haltia, E., Horne, P. & Kniivilä, M. 2013. Ekosysteemipalveluiden taloudellinen merkitys ja arvottaminen – 
Mitä, miksi ja miten? PTT tutkimusraportti. Käsikirjoitus. Pellervon taloustutkimus PTT. Helsinki. 
Mäki, O. & Saaristo, L. 2010. Ekosysteemilähestymistavan periaatteet suometsätaloudessa. Käsikirjoitus. 
Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio. Helsinki. 
Salojärvi, N., Kettunen, M., Saaristo, L. & Aapala, K. 2013. Suometsätalouden vaikutukset 
ekosysteemipalveluihin – vaihtosuhteet ja synergiat. Käsikirjoitus. Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio 
ja Suomen ympäristökeskus. Helsinki. 
Paikka ja aika 
Helsinki, 3.3.2014 

Laatija 
Jukka-Pekka Jäppinen ja Kaisu Aapala 
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Hankkeen nimi 
Good Environmental Status through Regional 
Coordination and Capacity Building 

Diaarinumero 
SYKE-2010-V-95 

Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Merikeskus 

Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Johtava tutkija Juha-Markku Leppänen  

Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
Johtava partneri: Tallinnan Teknillisen Yliopiston 
Merisysteemien Laitos 
Partnerit: Viron Merentutkimuslaitos, Tarton yliopisto, 
Viron ympäristöministeriö, Viron kestävän kehityksen 
laitos/Tukholman ympäristölaitoksen Tallinnan keskus, 
Latvian vesiekologian laitos, Riista- ja kalatalouden 
tutkimuslaitos  

Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
Central Baltic Interreg IV A Programme 2007-
2013 (75%), SYKE (25%) 

Hankkeen kesto  
(toteutusvuodet) 
2011-2013 

Hankkeen kustannukset  
SYKEssä yhteensä  
(1000 euroa)  385 

Työpanos SYKEssä  
yhteensä (htv) 
6,9 

Hankkeen kustannukset kaikki 
laitokset (1000 euroa) 
1 473  

Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
GES-REG-projektin päätavoitteena oli tukea meristrategiadirektiivin yhteneväistä, koordinoitua 
toimeenpanoa Itämeren keskisellä ja koillisella alueella. Projektissa kehitettiin meriympäristön hoitoa ja 
hallintoa kohdealueella muun muassa jakamalla tietoa ympäristöviranomaisille, seurannasta vastaaville 
laitoksille, HELCOMille, muille asianosaisille ja yleisölle. 
Hankkeen keskeiset tulokset 
Projektin suoria tuloksia ovat seuraavat: 

- ympäristön tilan ensimmäiset arviot on tehty yhteismitallisin menetelmin, ja arviot luovat vahvan 
perustan tuleville toimille hyvän ympäristön tilan saavuttamiseksi 
- suositukset EU:n eri säädöksien edellyttämien tila-arvioiden tekemiseksi 
- yleiskatsaus ympäristön tilan kuvaajista ja niihin liittyvistä tietojen puutteista 
- menetelmäohjeiston laatiminen, jonka avulla on mahdollista kehittää edelleen ympäristön tilan kuvaajia, 
niiden perusteita ja tarvittavia tunnuslukuja liittyen ravintoverkkoihin, vieraslajeihin, merialueen 
roskaamiseen ja vedenalaiseen meluun 
- esitutkimuksien tuloksia ja ehdotuksia uusista tunnusluvuista käytettäväksi hyvän ympäristön tilan 
arviointiin sekä suosituksia tarvittavista toimista vieraslajien, merialueen roskaamisen ja vedenalaisen 
melun pysyvän seurannan järjestämisestä 
- suosituksia seurantaverkoston toiminnan parantamiseksi 
- suosituksia arvioinnin menetelmistä ja erityisesti toimintamallien käytöstä tila-arvioissa sekä 
tunnuslukujen yhdistämisestä tila-arvioissa 
- ehdotus yhteisestä alueellisesta seurantaohjelmasta ja tilan arvio-ohjelmasta, joka ottaa huomioon 
samalla koko Itämeren alueen vaateet 
- kustannustehokkaiden toimenpiteiden huomioiminen täydentävien tila-arvioiden ja tietopohjien 
laatimisessa 
- suosituksia tulevista töistä. 
 

Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Työtä on tehty läheisessä yhteistyössä HELCOMin kanssa ja tuloksia on jo hyödynnetty HELCOMin työssä 
ja kansallisessa meristrategiadirektiivin toimeenpanossa. Tuloksia on viety myös eteenpäin muihin 
tutkimus- ja kehitysprojekteihin ja kansainväliseen yhteistyöhön. 
 
Hankkeen ympäristökuormituksen arvioinnin toteutuminen (suhteessa tehtyyn arviointiin) 
Hankkeen ympäristökuormitus on matala. Matkat tapaamisiin muodostavat suurimman ympäristökuorman, ja 
suurin osa matkoista tehtiin maanteitse ja lautoilla, vain pieni osa lentäen. 
 
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
 
HELCOM Roof Report 
 
Tieteellinen artikkeli: Henn Ojaveer, Bella S. Galil, Dan Minchin, Sergej Olenin, Ana Amorim, João Can-
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ning-Clode, Paula Chainho, Gordon H. Copp, Stephan Gollasch, Anders Jelmert, Maiju Lehtiniemi, Cynt-
hia McKenzie, Josip Mikuš, Laurence Miossec, Anna Occhipinti-Ambrogi, Marijana Pećarević, Judith Pe-
derson, Gemma Quilez-Badia, Jeroen W.M. Wijsman, Argyro Zenetos, Ten recommendations for advan-
cing the assessment and management of non-indigenous species in marine ecosystems, Marine Policy, 
Volume 44, February 2014, Pages 160-165, ISSN 0308-597X, 
http://dx.doi.org/10.1016/j.marpol.2013.08.019. 
 
Tieteellinen artikkeli: Outi Setälä, Vivi Fleming-Lehtinen, Maiju Lehtiniemi, Ingestion and transfer of mi-
croplastics in the planktonic food web, Environmental Pollution, Volume 185, February 2014, Pages 77-83, 
ISSN 0269-7491, http://dx.doi.org/10.1016/j.envpol.2013.10.013.  
 
Final report on coherence of Initial Assessments 
Final report on gaps in knowledge and needs for capacity building 
Final report with recommendations on harmonisation of assessment schemes 
Final report on the field studies on marine and beach litter 
Final report on the field studies on underwater noise 
Final report on harmonised use of indicators related to non-indigenous species 
Final report on harmonised use of indicators related to food webs 
Final report on harmonised use of indicators related to marine litter 
Final report on harmonised use of indicators related to underwater noise 
Field study report on alien species 
Report on gaps in monitoring programs 
Report on using autonomous measurements for monitoring and assessment in the sub-region 
Report on assessment tools 
Joint assessment report on Ferrybox monitoring data 
Proposal for a joint monitoring and assessment scheme in the sub-region 
Study reports for harmonising the ESA of marine water use 
Report on recommendations for harmonising the ESA of the marine water use 
Study reports to develop recommendations for harmonising the BAU for eutrophication 
Study reports to develop recommendations for harmonising the BAU for other pressures 
Report on recommendations for harmonising the BAU development 
Economic valuation case study reports 
Capacity building material for acquiring the “Choice experiment” valuation method 
Report on review of information base for assessing the costs of degradation 
Report on recommendations for harmonising the cost of degradation analysis 
Study report to develop recommendations for the ESA of programs of measures 
Report on recommendations for harmonising the ESA of programs of measures 
Booklets on the ESA of the marine strategies 
Recommendations for statistical offices on revised data needs for the ESA 
Synthesis on comparative analysis 
 
Paikka ja aika 
Helsinki, 5.2.2014 

Laatija 
Laura Uusitalo  
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Hankkeen nimi 
ODEMM- Options for Delivering Ecosystem-Based 
Marine Management 

Diaarinumero 
SYKE-2009-V-110 

Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Merikeskus 

Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Johtava tutkija Juha-Markku Leppänen / 
tutkija Outi Setälä 

Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
17 partneria 13 maasta. University of Liverpool, Institute of Biology 
of Sourthern Seas, Innovative Fisheries Management, Institute of 
Marine Sciences - Middle East Technical University, Scottish 
Agricultural College,  Wageningen Institute for Marine Resources 
and Ecosystem Studies, National Institute of Oceanography, Israel 
Oceanographic & Limnological Research, Sea Fisheries Institute in 
Gdynia, University of Thessaly,Centre for Environment, Fisheries & 
Aquaculture Science,  Marine Law & Ocean Policy Research Servi-
ces Ltd., Wageningen University, Institute of Oceanology - Bulgarian 
Academy of Sciences,Department of Zoology, Tel Aviv University  

Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
  

Hankkeen kesto  
(toteutusvuodet) 
2010-2013 

Hankkeen kustannukset  
SYKEssä yhteensä  
(1000 euroa) 314 

Työpanos SYKEssä  
yhteensä (htv) 
4,9 

Hankkeen kustannukset kaikki 
laitokset (1000 euroa) 
8 272 

Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
ODEMM-hankkeen tavoitteena oli kehittää meren tilan hoitoa edistäviä keinoja, jotka palvelisivat ennen muuta meri-
strategiadirektiivin tarkoitusperiä. Tärkein tavoite on ollut tuottaa tieteellisesti perusteltuja toiminnallisia keinoja, 
joiden avulla voidaan siirtyä pirstaloituneesta merten tilan hoidosta paremmin integroituun ekosysteemilähtöiseen 
malliin. Työllään ODEMM on auttanut meristrategiadirektiivin toimeenpanoa tuottamalla uusia menetelmiä meren 
tilan arviointiin ja ekosysteemilähtöiseen hoitoon.   
Hankkeen keskeiset tulokset 
Aluemerien riskiarvioiden (risk assessments; riski että ei saavuteta direktiivin mukaista hyvää tilaa) ja painearvioiden 
menetelmien kehittäminen, (pressure assessments), merten ekosysteemipalveluiden arvioiminen ja typologian 
kehittäminen, ODEMM-linkkikehyksen luominen (ODEMM Linkage Framework) ekologisten, sosio-kulturaalisten ja 
ekonomisten ominaisuuksien arvioimiseksi, työkalujen kehittäminen päättäjille ja muille toimijoille  päätöksenteon 
helpottamiseksi hallinnon eri tasoilla sekä muissa elimissä, käytössä olevien meren tilan hoidon toimenpiteiden 
arviointimenetelmien kehittäminen.    
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Hankkeen tulokset ovat Euroopan jäsenmaiden hyödynnettävissä suunniteltaessa tila-arvioita ja toimenpiteitä. 

Hankkeen ympäristökuormituksen arvioinnin toteutuminen (suhteessa tehtyyn arviointiin) 
Hanke ei ole kuormittanut ympäristöä arviosta poikkeavalla tavalla.  

Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
Knights, A.M., Koss, R.S., Papadopoulou, N., Cooper L.H. and L.A. Robinson (2011). Sustainable 
use of European regional seas and the role of the Marine Strategy Framework Directive. Deliverable 1, 
EC FP7 Project (244273) ‘Options for Delivering Ecosystem-based Marine Management’. University of 
Liverpool. ISBN: 978-0-906370-63-6: 165 pp. 
J. Long. The Marine Strategy Framework Directive: A New European Approach to the Regulation of the Marine Environment, 
Marine Natural Resources and Marine Ecological Services.  Journal of Energy & Natural 2 Resources Law Vol 29 No 1 2011 
Judith van Leeuwen, Luc van Hoof, Jan van Tatenhove.  Institutional ambiguity in implementing the European Union Marine 
Strategy Framework Directive.  Marine Policy 36(2012);636-643 
K. Ounanian, A. Delaney, J. Raakjaer, P. Ramirez-Monsalve.  On unequal footing: Stakeholder perspectives on the marine strategy 
framework directive as a mechanism of the ecosystem-based approach to marine management.  Marine Policy 36(2012);658-666   
P. Breen, L.A. Robinson, S.I. Rogers, A.M. Knights, G. Piet, T. Churilova, P. Margonski, N. Papadopoulou, E. Akoglu, A. 
Eriksson, Z. Finenko, V. Fleming-Lehtinen, B. Galil, F. Goodsir, M. Goren, O. Kryvenko, J.M. Leppanen, V. Markantonatou, S. 
Moncheva, T. Oguz, L. Paltriguera, K. Stefanova, F. Timofte, F. Thomsen.  An environmental assessment of risk in achieving good 
environmental status to support regional prioritisation of management in Europe.  Marine Policy 36(2012);1033-1043 
Antony M. Knights, Rebecca S. Koss and Leonie A. Robinson.  Identifying common pressure pathways from a complex network of 
human activities to support ecosystem-based management.  Ecological Application 23(4), 2013, pp 755-765 
Anne Bohnke-Henrichs, Corinne Baulcomb, Rebecca Koss, S. Salman Hussain, Rudolf S. de Groot.  Typology and indicators of 
ecosystem services for marine spational planning and management.  Journal of Environmental Management 130 (2013) 135-145 
Salojärvi, J. 2014. Economic valuation of ecosystem services of the Gulf of Finland – A pilot study with the choice experiment 
method. Pro Gradu tutkielma, Taloustieteen laitos, Helsingin yliopisto.  
Paikka ja aika 
Helsinki, 5.2. 2014 

Laatija 
Outi Setälä 
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Hankkeen nimi 
Coastal Biomass Observatory Services    

Diaarinumero 
SYKE-2010-V-93 

Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Merikeskus 

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

Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
Vereniging voor christelijk hoger onderwijs 
wetenschappelijkonderzoek en patienenzorg , 
Universitaet Hamburg, Water Insight BV, DHI , 
Brockmann Consult GMBH, Institut Royal des Sciences 
Naturelles de Belgique, Geographic Resource Analyses 
& Science AS*Gras, Stichting Deltares     

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

Hankkeen kesto  
(toteutusvuodet) 
2011-2013 

Hankkeen kustannukset  
SYKEssä yhteensä  
(1000 euroa) 324 

Työpanos SYKEssä  
yhteensä (htv) 
3 

Hankkeen kustannukset kaikki 
laitokset (1000 euroa) 
2 500 

Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Hankkeen tavoitteena oli yhdistää satelliittiseurannan ja ekologisten mallien tulokset hyödynnettäväksi 
operationaalisessa leväseurannassa Euroopan rannikkovesissä.  Palvelun avulla voidaan seurata 
leväkukintoja ja laatia ennusteita happikatoalueiden riskeistä. 
Hankkeen keskeiset tulokset 
Hankkeessa kehitettiin satelliittihavaintoihin ja ekosysteemimallintamiseen tilastolliset ja karttapojalla esi-
tettävät visualisoinnit HELCOM-alueille Itämerellä sekä OSPAR-alueille Pohjanmerellä. Palvelun proto-
tyyppi on ollut toiminnassa 1.4.2013 alkaen. 
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Cobios-palvelun toteutus tähtää meristrategiadirektiivin hyvän tilan saavuttamisen arviointiin. Palvelun 
avulla määritellään HELCOM- ja OSPAR -alueiden tilaa yhteismitallisten suureiden avulla. Konsortion 
toimintaa jatketaan muiden hankkeiden ohessa. 
Hankkeen ympäristökuormituksen arvioinnin toteutuminen (suhteessa tehtyyn arviointiin) 
Hankkeesta ei aiheutunut erillistä ympäristön kuormitusta ja kuormitus toteutui arvioidulla tavalla. 
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
Stelzer, K., Lebreton, C., (2012) Functional description of project Satellite data collection, archiving, and distribution 
system: CoBiOS Deliverable D2.1  
Simis, S., Desmit, X., Eleveld, M., (2012) Validation data measurement protocols for CoBiOS: CoBiOS Deliverable 
D2.2 
Desmit, X., Hayden, B., Simis, S., Lenhart, H., Blaas, M., Kaas, H., Lange, U. (2012) Catalogue of in situ data: 
CoBiOS Deliverable D2.3  
C. Lebreton, Lange, U. (2012) Updated Service Validation Protocols: CoBiOS Deliverable D2.4  
Kaas, H., Peters, S. (2012) CoBiOS Initial user requirement analysis: CoBiOS Deliverable D2.6  
Workpackage 3 Deliverables 
Simis, S., Desmit, X., Stelzer, K., Lebreton, C., Boye-Hansen, L., Peters, S., Eleveld, M., Lenhart, H., (2012) 
Algorithm comparison for the use of the downwelling attenuation coefficient (Kd) in ecosystem models: CoBiOS 
Deliverable D3.1 
Eleveld, M., Lebreton, C., Stelzer, K., Attila, J., Simis, S., Boye-Hansen, L., Desmit, X., Vanhellemond, Q., Peters, S. 
(2013) Methods and protocols for satellite data harmonisation and error statistics: CoBiOS Deliverable D3.2  
Lenhart, H., Körner, U., Große, F., Erichsen, A., Kaas, H., Desmit, X., Aguilar, S., El Serafy, G., (2013) Methods to 
derive probabilities from model results: CoBiOS Deliverable D3.3  
Blaas M., H.J. van der Woerd, S.W.M. Peters, X. Desmit, H.J. Lenhart, C. Lebreton, H. Kaas, H. Andersson, A.C. 
Erichsen, R.M. Closter, G.Y. el Serafy (2013) Integration of Ocean-Colour Earth Observation Data & Biogeochemical 
Models: CoBiOS Deliverable D3.4  
Attila, J., Kaitala, S., Simis, S., Koponen, S., Anttila, S., Junttila, S., Alasalmi, S., Desmit, X., Lennhart, H., Lange, U., 
Lebreton, C., Eleveld, M., Gaytan, S., Blaas, M. (2013)Methods for cross comparison of EO data and models: CoBiOS 
Deliverable D3.5 
Paikka ja aika 
Helsinki, 10.2.2014 

Laatija 
Seppo Kaitala 
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Hankkeen nimi 
Vesinäytetutkimukset Puolan kipsivuorien 
fosforipäästöjen selvittämiseksi 

Diaarinumero 
SYKE-2013-V-53 

Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Merikeskus 

Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Kehittämispäällikkö Heikki Pitkänen / 
vanhempi tutkija Antti Räike 

Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
KASELY, YM 

Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
SYKE (80%), KAS (10%), YM (10%) 

Hankkeen kesto  
(toteutusvuodet) 
2013 

Hankkeen kustannukset  
SYKEssä yhteensä  
(1000 euroa) 52 

Työpanos SYKEssä  
yhteensä (htv) 
0,3 

Hankkeen kustannukset kaikki 
laitokset (1000 euroa) 
66 

Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Hankkeen tarkoituksena oli selvittää kahden Puolassa sijaitsevan lannoiteteollisuuden jätekipsivuoren mah-
dollisia päästöjä lähivesistöihin ja edelleen Itämereen yhteistyössä puolalaisten viranomaislaitosten kanssa 
sekä vertailla alueilla seurantaa tekevien laboratorioiden kemiallista analytiikkaa SYKE/LAB:n tuloksiin. 
Työ toteutettiin YM:n toimeksiannosta. 
Hankkeen keskeiset tulokset 
   Hankkeessa toteutettiin puolaisten viranomaislaitosten kanssa heinäkuun alussa 2013 yhteisnäytteenotto 
Gdanskissa ja Policessa sijaitsevien jätekipsivuorten lähialueilla. Tarkoituksena oli selvittää mahdolliset 
fosforin ja muiden aineiden vuodot jätekipsin läjitysalueilta läheisiin jokiin (Kuollut Veiksel, Oder) ja edel-
leen näiden kautta Itämereen.  
   Yhteisnäytteenotto perustui Puolan ja Suomen ympäristöministerien kahta viikkoa ennen näytteenoton 
toteutumista tekemään päätökseen asiasta. Pöyry Oy oli kesäkuun alussa raportoinut John Nurmisen Säätiön 
toimeksiannosta ja saamaansa puolalaiseen aineistoon perustuen Gdanskin kipsivuoren lähivesien suurista 
fosforipitoisuuksista. Helsingin Sanomat oli uutisoitunut laajasti Gdanskissa toteuttamastaan näytteenotto-
matkasta ja sen tuloksista kesäkuun puolivälissä.  
   Yhteisnäytteenoton tulosten mukaan kipsivuoren vaikutus Kuolleen Veikselin fosforipitoisuuteen oli 
merkittävä. Myöskään Policessa vaikutusta Oder-joen fosforipitoisuuteen ei näytteenoton perusteella voinut 
sulkea pois, koska mitatut pitoisuudet olivat joessa kipsivuoren alapuolella suurempia kuin yläpuolella. 
Ryhmän käyttöönsä saamien aiempien puolalaisten seurantatulosten mukaan fosforipitoisuudet joessa olivat 
keskimäärin suurempia kipsivuoren ylä- kuin alapuolella. Alueella tehdyn hydrologisen katselmuksen ja 
saatujen hydrologisten tietojen perusteella vuodot vaikuttivat mahdollisilta. Suomalainen tutkimusryhmä 
ehdotti raporttiluonnoksessaan jatkotutkimuksia ja kattavaa seurantaa kummallakin alueella, jotta kipsivuor-
ten aiheuttaman  kuormituksen määrä jokiin ja edelleen Itämereen voidaan luotettavasti selvittää.  
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
   Tulosten perusteella puolalaiset ympäristöviranomaiset ilmoittivat aloittavansa kunnostustoimenpiteet 
Gdanskin kipsivuoren päästöjen ehkäisemiseksi. Policen osalta yhteisymmärrystä tuloksista ja johtopää-
töksistä  ei heti saavutettu. Juuri ennen HELCOMin ministerikokousta (3.10.) myös puolalainen osapuoli 
hyväksyi Suomen raporttiluonnoksen johtopäätöksiin pohjautuvan Suomen ympäristöministeriön laatima 
muistion, jossa korostetaan jatkotutkimusten ja seurannan kehittämisen tärkeyttä myös Policen osalta. 
   Hanke osoitti jälleen (vrt. Luga-joen tapaus vuonna 2012) merkittäviä puutteita Itämeren kuormitus-
tiedoissa ja kuormituksen seurannassa. Hankkeen tulokset ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus edistävät 
HELCOMissa ja myös muissa yhteyksissä työtä,  joka tähtää Itämerta kuormittavien aineiden seurannan ja 
kuormitusarvioiden luotettavuuden parantamiseen. Itämeren tilan parantamiseen tähtäävän työn (EU-
direktiivit, HELCOM/BSAP) peruslähtökohtana ovat luotettavat kuormitusarviot.  
   Näytteenotto ja tulosten julkistaminen saivat merkittävän medianäkyvyyden sekä Suomessa että Puolassa. 
Laaja kiinnostus Itämeren kuormituskysymyksiä kohtaan lisää tulosten yhteiskunnallista vaikuttavuutta. 
Hankkeen ympäristökuormituksen arvioinnin toteutuminen (suhteessa tehtyyn arviointiin) 
Ei arvioitu 
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
Joint Polish-Finnish sampling of surface waters around the phosphogypsum waste stacks in Gdansk and 
Police on 1 to 3 July, 2013 (käsikirjoitus) 
Paikka ja aika 
Helsinki, 6.2.2014  

Laatija 
Heikki Pitkänen ja Antti Räike 
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Hankkeen nimi 
Vieraslajiseurannan kehittäminen Itämerellä - 
menetelmät ja puutteellisesti katetut elinympäristöt 
(VIPU) 

Diaarinumero 
YM76/5512/2010 

Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Merikeskus 

Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Erikoistutkija Maiju Lehtiniemi 

Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
HELCOM, Turun yliopisto 

Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
YM (62%), SYKE (33%), MMM (5%) 

Hankkeen kesto  
(toteutusvuodet) 
2011-2013 

Hankkeen kustannukset  
SYKEssä yhteensä  
(1000 euroa)  30,3 

Työpanos SYKEssä  
yhteensä (htv) 
0,6 

Hankkeen kustannukset kaikki 
laitokset (1000 euroa) 
91,8 

Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
VIPU-projektin tavoitteena oli tukea kansallisen vieraslajistrategian sekä meristrategiadirektiivin 
toimeenpanoa vieraslajien osalta. Toimeenpano edellyttää vieraslajien seurantaa, mikä ei tällä hetkellä 
toteudu kaikissa elinympäristöissä. VIPU-projektin kohteena olivat rannikon matalat pohjat, joissa tällä 
hetkellä on hyvin vähän kansallista, jatkuvatoimista lajistoseurantaa. Tarkoituksena oli tutkia sopivia 
näytteenottomenetelmiä ja -ajankohtia seurannalle sekä selvittää vieraslajien, erityisesti äyriäisten, 
tämänhetkistä esiintymistä kyseisessä elinympäristössä rannikollamme. Projektissa on keskitytty 
kenttätöihin, joissa on testattu erilaisia näytteenottomenetelmiä, jotka voisivat soveltua litoraalivieraslajien 
seurantaan ja jotka eivät vaadi sukeltamista. VIPU-projektin päämääränä oli saattaa projektissa parhaiksi 
todetut näytteenottomenetelmät kansallisen vieraslajiseurannan osaksi. 
 
Hankkeen keskeiset tulokset 
Projektissa on keskitytty kenttätöihin, joissa on testattu erilaisia näytteenottomenetelmiä, jotka voisivat 
soveltua litoraalivieraslajien seurantaan ja jotka eivät vaadi sukeltamista.  
 
Projektissa saatiin uutta tietoa yleisimpien äyriäisvieraslajien runsaudesta ja levinneisyydestä Suomen 
etelärannikolla. Tästä oli hyötyä Merenhoidon alustavaa arvioita kirjoitettaessa. Muutaman lajin osalta on 
kirjoitettu myös tieteelliset julkaisut ja ne on hyväksytty julkaistaviksi kansainvälisissä lehdissä. Ko. lajit 
(sirokatkarapu ja tiikerikatka) ovat rannikollamme runsaampia kuin on luultu, ja ne pystyvät lisääntymään 
vesillämme.  
 
Tutkimusten valossa pyydystävyytensä puolesta parhaat pyydykset olivat amerikan-, Gee- ja korimerta. 
Paras pyydystyssyvyys löydettiin matalassa vedessä sijainneilla merroilla. Nämä merrat pyydystivät myös 
alkuperäislajeja parhaiten, jolloin tuloksista on hyötyä määritettäessä meren tilaa indikaattorien avulla 
Merenhoidon tarpeisiin (yksi ehdotettu indikaattori on vieraslajien ja alkuperäisten lajien suhde). Myös 
kiinnittymislevy osoittautui hyväksi näytteenottomenetelmäksi. Niihin saatiin kiinnittymään kaikki 
Suomessa esiintyvät kiinnittyvät vieraslajimme (simpukat, merirokko, kaspianpolyyppi). Lisäksi levyt 
pyydystivät äyriäisiä, jotka elivät simpukoiden ja merirokon seassa levyjen pinnoilla.  
 
Parhaiksi (eri mittareilla) osoittautuneita pyydyksiä eli amerikanmertaa ja kiinnittymislevyjä testattiin 
projektin aikana sekä Saaristomerellä että Suomenlahdella, joiden lajisto on osittain erilainen vieraslajien 
suhteen. Kummallakin alueella pyydykset toimivat hyvin, ja loppupäätelmänä voidaan todeta näiden 
pyydysten lisäämisen kansalliseen seurantaohjelmaan olevan järkevää ja perusteltua. 
 
Projekti osallistui myös aktiivisesti HELCOMin ALIENS2 ja 3 -projektien työhön, joissa tuotettiin 
menetelmäopas satamien vieraslajiseurantaan. Tämä seuranta tukee IMOn painolastivesiyleissopimuksen 
toimeenpanoa, sitten kun sopimus on ratifioitu ja tulee kansainvälisesti voimaan, sekä on tärkeä osa 
kansallista vieraslajiseurantaohjelmaa. Satamaseurantaa testattiin Suomessa Kokkolassa, Turussa, 
Naantalissa, Helsingissä, Porvoossa (Kilpilahti) ja Hamina/Kotkassa. Tulokset antoivat uutta tietoa monien 
vieraslajiemme ajallisesta ja alueellisesta esiintymisestä ja runsauksista. Menetelmäkehitys VIPU-
projektissa ja ALIENS-projekteissa on tehty toisiaan tukien, jonka vuoksi myös satamaseurannassa 
käytetään mertoja ja kiinnittymislevyjä. Tämä mahdollistaa satamaseurannan ja muun ympäristöseurannan 
(vieraslajien osalta) tulosten vertailun. 
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Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Tuloksia on hyödynnetty kansallisen vieraslajiseurannan suunnittelussa, joka tehtiin vastaamaan 
meristrategiadirektiivin vaatimuksia. Lisäksi satamaseurantaprotokolla on kehitetty ja testattu, ja on hyvällä 
mallilla tulossa myös OSPARin alueen hyväksymäksi ja käyttöön lähitulevaisuudessa. Jatkotoimista 
oleellisin olisi löytää vieraslajiseurannalle kansallinen rahoitus, nyt kun menetelmät on kehitetty ja testattu  
ja ohjelma näytteenottosuunnitelmineen laadittu. 
 
Hankkeen ympäristökuormituksen arvioinnin toteutuminen (suhteessa tehtyyn arviointiin) 
Hanke toteutui arvioidun ympäristökuormituksen puitteissa. Matkustusta vältettiin eli kokoukset hoidettiin 
muiden kokousten yhteydessä ja videokonferenssein, näytteenotto tehtiin yhteistyössä paikallisten 
tutkimustahojen kanssa yhteisillä venekyydeillä. 
 
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
Tarja Katajisto, Jonne Kotta, Maiju Lehtiniemi, Stanislaw A. Malavin and Vadim E. Panov: Palaemon 
elegans established in the Gulf of Finland, the northern Baltic Sea, BioInvasions Records (painossa). 
 
Jonne Kotta, Merli Pärnoja, Tarja Katajisto, Maiju Lehtiniemi, Stanislaw A. Malavin, Greta Reisalu and 
Vadim E. Panov: Is a rapid expansion of the invasive amphipod Gammarus tigrinus Sexton, 1939 
associated with its niche selection: a case study in the Gulf of Finland, the Baltic Sea. Aquatic Invasions 
(painossa) 
 
HELCOM 2013: Joint HELCOM/OSPAR Guidelines on the granting of exemptions under the International 
Convention for the Control and Management of Ships’ Ballast Water and Sediments, Regulation A-4. 2013 
HELCOM Ministerial Declaration. 46 pp. 
 
Tiia Forsström, Juho Yli-Rosti, Outi Vesakoski ja Maiju Lehtiniemi: MEREISTEN VIERASLAJIEN 
SEURANTAOHJELMAN KEHITTÄMINEN: PYYDYSTYYPPIEN VALINTA JA PYYNNIN 
OPTIMOINTI. Raportti odottaa sopivan julkaisupaikan löytymistä. 
 
Maiju Lehtiniemi: Vieraslajien seurantaohjelma. Osana merenhoidon seurantakäsikirjaa (valmistumassa 
kevään 2014 aikana, raportointi EU komissiolle lokakuussa 2014) 
 
Satamaseurannan tuloksista on suunnitteilla useita tieteellisiä julkaisuja kansainvälisessä yhteistyössä, jotka 
kirjoitetaan 2014. 
Paikka ja aika 
Helsinki, 5.2.2014 

Laatija 
Maiju Lehtiniemi 
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Hankkeen nimi 
Sustainable Uses of Baltic Marine Resources,  
SUBMARINER 

Diaarinumero 
SYKE-2010-V-27 

Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Merikeskus 

Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Erikoistutkija Jukka Seppälä 

Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
The Maritime Institute in Gdansk (Puola), Federal 
Ministry for the Environment, Nature Conservation and 
Nuclear Safe, (Saksa), Klaipeda University Coastal 
Research and Planning Institute (Liettua), Tallinn 
University of Technology (Viro), Royal Institute of 
Technology Department of Industrial Ecology (Ruotsi) 
ja 13 muuta ulkomaista laitosta 

Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
EAKR Interreg IVB -ohjelma (75%), (YM 
(17%), SYKE (8%) 

Hankkeen kesto  
(toteutusvuodet) 
2010-2013 

Hankkeen kustannukset  
SYKEssä yhteensä  
(1000 euroa) 240 

Työpanos SYKEssä  
yhteensä (htv) 
3.4 

Hankkeen kustannukset kaikki 
laitokset (1000 euroa) 
3 580 

Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Kehittää tarpeellista tietopohjaa, jotta Itämeren alue voisi aktiivisesti parantaa meren ekosysteemin tilaa ja 
siihen nojaava taloudellista toimintaa tulevaisuudessa. 
 
Hankkeen keskeiset tulokset 
Tehtiin kirja, jossa kuvataan Itämeren uusien käyttömuotojen nykytila. Katsaus sisältää inventaarion 
nykyisistä ja uusista meren käyttömuodoista sekä analyysin niiden vahvuuksista, heikkouksista, 
mahdollisuuksista ja uhista Itämeren alueella. Tarkasteltiin käyttömuotojen sosioekonomisia ja ympäristö-
vaikutuksia, teknologian nykytilaa, markkinamahdollisuuksia sekä lainsäädännön puutteita ja esteitä. 
    
Laadittiin tiekartta, jossa suositellaan poliittisia ja tutkimuksellisia etappeja hyödyllisten käyttötapojen 
edistämiseksi. 
 
Selvitettiin makro- ja mikrolevien kasvatuksen edellytyksiä Itämeren olosuhteissa.  
 
Perustettiin yhteistyöverkosto, jonka tavoitteena on hankkeen päätyttyä jatkaa hankkeen aikana laaditun 
tiekartan toteutusta. 
 
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Hankkeen tuloksia hyödynnetään Itämeren uusia käyttömuotoja edistettäessä. Hankkeessa perustettu 
yhteistyöverkosto on saanut lippulaivahanke-statuksen Euroopan unionin Itämeren alueen strategian 
prioriteettialueella "Innovation". 
Hankkeen suositusten perusteella voidaan tutkimus-ja kehitystoimintaa suunnitella ja ohjata.  
 
Hankkeen ympäristökuormituksen arvioinnin toteutuminen (suhteessa tehtyyn arviointiin) 
Ei poikkeamia suunnitelmaan. 
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
Schultz-Zehden, A. & Matczak, M. (eds.). 2012. SUBMARINER Compendium. An Assessment of Innova-
tive and Sustainable Uses of Baltic Marine Resources 
Przedrzymirska, J.; Schultz-Zehden, A. & Zaucha, J. (Eds.) 2013: SUBMARINER Roadmap. Towards a 
bluegreen economy in the Baltic Sea Region  
Seppälä J (Ed.). Potential uses of micro- and macroalgae in the baltic Sea region. SYKE report series 2014. 
In prep. 
Paikka ja aika 
Helsinki, 17.12.2013 

Laatija 
Jukka Seppälä 
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Hankkeen nimi 
Biogeochemistry of the Baltic Sea in a changing climate: 
from catchment to open sea 

Diaarinumero 
MTL 139/23/2008 

Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Merikeskus 

Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Johtava tutkija Riitta Autio 

Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
HY, WANS, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 

Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
Suomen Akatemia (74%), SYKE (26%) 

Hankkeen kesto  
(toteutusvuodet) 
2008-2013 

Hankkeen kustannukset  
SYKEssä yhteensä  
(1000 euroa)  1 346 

Työpanos SYKEssä  
yhteensä (htv) 
18,7 

Hankkeen kustannukset kaikki 
laitokset (1000 euroa) 
      

Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Lisätä tietoa ilmastonmuutoksen vaikutuksista Itämeressä ja sen vaikutuspiirissä. Selvittää ravinteiden 
vapautumista maaperästä, huuhtoutumista vesistöön ja ajautumista mereen sekä näiden vaikutuksia 
Itämeren ekosysteemissä.  
 
Hankkeen keskeiset tulokset 
- Jokien kuljettama eloperäisen aineksen kuorma on pääosin liuenneessa muodossa (90 %) ja vaihtelee vuo-
sittain huomattavasti, erityisesti sadannan vaihteluiden seurauksena (kytkentä ennustetun ilmastonmuutos-
lähtöisen sateisuuden lisääntymiseen) 
- Rannikkoalueet voivat toimia merkittävinä eloperäisen kuormituksen suodattimina elollisten ja elottomien 
prosessien kautta; suodatusteho ei kuitenkaan täysin riitä, mikä näkyy mm. näkösyvyyden muutoksina 
avomerellä 
- Maalta kulkeutuva eloperäinen aines voi aiheuttaa merkittäviä ekosysteemivaikutuksia sekä 
rannikonläheisissä vesissä että avomerellä. 
 
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Tuloksista keskeinen osa on julkaistu kansainvälisissä vertaisarvioiduissa julkaisusarjoissa, tämä työ on 
edelleen kesken. Tuloksia on esitelty kansallissa ja kansainvälisissä kokouksessa ja konferensseissa. 
Hankkeen loppusysmposio pidettiin marraskuussa 2013. Tuloksista on myös kirjoitettu kansantajuisia 
yhteenvetoja eri julkaisukanaviin. Vaikuttavuutta tuloksilla haetaan kommunikoimalla kuormituksen 
käsitteen laajentamista koskemaan mineraaliravinteiden ohella orgaanisia ravinteita vesistöjen 
rehevöitymisproblematiikassa. Eloperäisen aineen määrän seuraaminen on sisällytetty MSD:n toimenpanoa 
toteuttavaan kansalliseen merenhoitosuunnitelmaan. 
 
Hankkeen ympäristökuormituksen arvioinnin toteutuminen (suhteessa tehtyyn arviointiin) 
 
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
Väitöskirja Tuija Mattsson: Export of organic matter, sulphate and base cations from boreal headwater 
catchments downstream to the coast: impacts of land use and climate 
 
Väitöskirja Eero Asmala: Transformation and removal of riverine dissolved organic matter in Baltic Sea 
estuaries 
 
Räike, Kortelainen, Mattsson, Thomas (2012): 36 year trends in dissolved organic carbon export from 
Finnish rivers to the Baltic Sea, http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2012.06.111  
Täydellinen luettelo saatavilla 1.6.2014 SA-raportoinnin yhteydessä.  
Paikka ja aika 
Helsinki, 5.2.2014 

Laatija 
Riitta Autio 
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Hankkeen nimi 
Expansion of new toxic dinoflagellate blooms in the 
Baltic Sea: sensitivity to environmental change and 
ecosystem consequences 

Diaarinumero 
SYKE-2008-V-80 

Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Merikeskus 

Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Senior Researcher (Erikoistutkija) Anke Kremp 

Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
      

Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
Academy of Finland (100%) 

Hankkeen kesto  
(toteutusvuodet) 
2008-2013 

Hankkeen kustannukset  
SYKEssä yhteensä  
(1000 euroa)  452 

Työpanos SYKEssä  
yhteensä (htv) 
4 

Hankkeen kustannukset kaikki 
laitokset (1000 euroa) 
452 

Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Recent evidence suggests a growing role toxic dinoflagellates in the planktonic ecosystem of the Baltic Sea. 
Alexandrium ostenfeldii (Paulsen) Balech et Tangen is presently the most dramatically expanding species, 
which produces potent neurotoxins (spirolides and PSP toxins). The Baltic blooms have been exceptionally 
dense with cell concentrations far exceeding reported values elsewhere. 
 
The aim of this proposal was to study causes, mechanisms and consequences of the recent spreading and 
bloom formation of this species. We analyzed the spreading patters and phylogenetic relationships among 
global and different Baltic populations of A. ostenfeldii to resolve the large and fine scale biogeography of 
the species. Furthermore we investigated the genetic and ecophysiological diversity of vegetative and cyst 
populations of A. ostenfeldii at selected locations in the Baltic Sea, by using a combination of molecular 
and ecophysiological approaches. We  studied the competition potential of A. ostenfeldii in the 
phytoplankton community, and the role of grazing control by copepod and cladoceran zooplankton in the 
bloom formation. 
 
Hankkeen keskeiset tulokset 
1.Extensive molecular and phylogenetic analyses  in combination with morphological and physiological 
examination showed that 3 closely related formally described morphospecies, A. ostenfeldii, A. peruvianum 
and Gonyaulax dimorpha all represent  one species, A. ostenfeldii which consists of genetically distinct 
geographic or ecological populations. Baltic A. ostenfeldii belongs to a globally distributed genetic clade of 
estuarine coastal populations. At rDNA level, Baltic A. ostenfeldii is identical with A. ostenfeldii from 
brackish river estuaries of the US East coast. This could suggest recent spreading from or to the Baltic Sea. 
However, population genetic analyses of A. ostenfeldii in the Baltic Sea showed significant isolation by 
distance and revealed several differentiated genetic populations. This is interpreted as evidence for a long 
standing establishment of the species in the Baltic Sea, most likely going back to the end of the last 
glaciation 8000 bp. Population diversity was relatively low which is in accordance with the findings for 
marine macroorganisms established in the low saline Baltic Sea. 
 
2) Despite low genetic diversity, physiological (phenotypic) diversity was high. Different strains had very 
different growth-, toxin-, and allelopathic characteristics. This indicates potential for selection when 
environmental conditions change. In fact, all  A. ostenfeldii strains responded positively to projected future  
climatic conditions (increased CO2 and temperature). Most importantly cellular toxicities increased 
consistently under these conditions. The finding that temperature and CO2 increase stimulates growth and 
toxicity of Baltic A. ostenfeldii suggests that the present spreading is most likely a result of changing 
environmental conditions. Long present "background " populations are stimulated by the new conditions 
and expand. We predict that expansion of highly toxic blooms in the Baltic will proceed in the future. 
 
3.) PSP toxins were detected in the water during A. ostenfeldii blooms. They are consistently produced by 
all examined Baltic A. ostenfeldii populations. We found, that toxin composition is genetically determined 
and does not significantly change with environmental conditions. The toxins are transferred to the benthic 
food web and are found in high amounts (exceeding WHO safety standards) during and after the blooms in 
bivalves and fish viscera. In the plankton, toxins don't seem to be transferred to higher trophic levels. This 
can be explained by the allelopathic potency of Alexandrium towards zooplankton grazers, which are 
immobilized when exposed to A. ostenfeldii cells. Hence allelopathy is a highly efficient grazer avoidance 
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strategy, which most likely contributes to bloom formation. Likewise, phytoplankton competitors are 
eliminated by allelopathic substances. 
 
Together the results of this study imply that blooms of toxic dinoflagellates, such as  A. ostenfeldii  will 
increase and expand in coastal Baltic waters in the future. Awareness must be raised for this new bloom 
phenomenon and it's effects on cooccurring biota. Monitoring startegies should be developed to cover the 
not easily accessible coastal embayments where the species is anchored by steadily growing seed 
populations. 
 
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
The project addressed the basic biological factors behind the expansion of A. ostenfeldii, and enables us to 
assess its potential for permanent establishment in the Northern Baltic ecosystem, as well as the role of 
ongoing environmental changes in this development, and ecosystem consequences of the blooms. This is 
the prerequisite for prediction of future blooms and realistic assessment of their risks to the ecosystem and 
human health. 
 
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
Setälä, O., Lehtinen, S., Kremp, A., Hakanen, P, Kankaanpää, H., Erler, K., Suikkanen, S. 2014:  Bioaccu-
mulation of PSTs produced by Alexandrium ostenfeldii in the northern Baltic Sea. Hydrobiologia. DOI 
10.1007/s10750-013-1762-8 
Kremp, A., Tahvanainen, P., Litaker, W., Krock, B., Suikkanen, S., Leaw C.-P., Tomas, C. 2014:  Phyloge-
netic relationships, morphological variation and toxin patterns in the Alexandrium ostenfeldii (Di-
nophyceae) complex: implications for species boundaries and identities. J Phycol, DOI: 10.1111/jpy.12134. 
Le Tortorec, A.H., Hakanen, P., Kremp, A., Olsson, J., Suikkanen, S., Simis. S.G.H. 2014: Stimulated bio-
luminescence as an early indicator of bloom development of the toxic dinoflagellate Alexandrium osten-
feldii. J. Plankton Res.  doi: 10.1093/plankt/fbt116. 
Suikkanen, S., Kremp, A., Hautala, H., Krock, B. 2013. Paralytic Shellfish Toxins or Spirolides? The role 
of environmental and genetic factors in toxin production of Alexandrium ostenfeldii/peruvianum. Harmful 
Algae 26: 52-59. 
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 micro-alga. PLoS 
ONE 7(12) e53602. 
Kremp, A., Godhe, A., Egardt, J. Dupont, S., Suikkanen, S., Casabianca, S., Penna, A. 2012. Intra-specific 
variability in the response of bloom forming marine microalgae to changing climatic condi-tions. Ecol. 
Evol. 2: 1195–1207. 
Hakanen, P., Suikkanen, S., Franzén, J., Franzén, H., Kankaanpää, H., Kremp, A. 2012. Bloom and toxin 
dynamics of Alexandrium ostenfeldii in a shallow embayment at the SW coast of Finland, northern Baltic 
Sea. Harmful Algae 15: 91-99. 
Sopanen, S., Setälä, O., Piiparinen, J., Erler, K., Kremp, A. 2011. The toxic dinoflagellate Alexandrium 
ostenfeldii promotes incapacitation of the calanoid copepods Eurytemora affinis and Acartia bifilosa from 
the northern Baltic Sea. J. Plankton Res. 33: 1564–1573.  
Nagai, S., Baba, B., Miyazono, A., Tahvanainen, P., Kremp, A., Godhe, A., Mackenzie L., Anderson, D.M. 
2010: Polymorphisms of the nuclear ribosomal RNA genes found in the different geographic origins in the 
toxic dinoflagellate Alexandrium ostenfeldii and the species detection from a single cell by LAMP. DNA 
Polymorphism 18: 122-126. 
Kremp, A. Lindholm, T., Dressler, N., Erler, K, Gerdts, G., Eirtovaara, S., Leskinen, E. 2009. Bloom form-
ing Alexandrium ostenfeldii (Dinophyceae) in shallow waters of the Åland Archipelago, Northern Baltic 
Sea. Harmful Algae 8: 318–328 
Paikka ja aika 
Helsinki, 20.12. 2013 

Laatija 
Anke Kremp 
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Hankkeen nimi 
Levämyrkyt Itämeressä / Itämeren kemiallinen 
monimuotoisuus - levämyrkyt Itämeressä (IKEMON) 

Diaarinumero 
SYKE-2009-V-122 

Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Merikeskus 

Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Erikoistutkija Harri T. Kankaanpää 

Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
VERIFIN, Åbo Akademi, IGB (Berliini), GTK, Institute 
of Aquatic Ecology (IAE, Latvia)  

Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
SYKE (100%) 

Hankkeen kesto  
(toteutusvuodet) 
2009-2013 

Hankkeen kustannukset  
SYKEssä yhteensä  
(1000 euroa)  102,4 

Työpanos SYKEssä  
yhteensä (htv) 
1,3 

Hankkeen kustannukset kaikki 
laitokset (1000 euroa) 
102,4 

Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Hankkeessa tarkastellaan Itämeren kemiallista monimuotoisuutta. Erityisesti kohteina ovat haitallisten 
kasviplanktonlajien tuottamat biogeeniset yhdisteet eli fykotoksiinit. Nämä luonnollisesti syntyvät, 
runsastuottoiset, myrkylliset ja biokertyvät yhdisteet ovat muuttaneet Itämeren kemiallista kokonaiskuvaa. 
Haitallisten yhdisteiden nykykirjo on muuttunut myös klassisten ympäristömyrkkyjen päästövähennysten ja 
toisaalta uudempien, synteettisten yhdisteiden ympäristöön päätymisen johdosta. Tutkimuksissa 
tarkastellaan myös Itämeren mikrobiyhteisöjä geneettisesti. Näillä yhteisöillä on tärkeä rooli haitallisten 
aineiden ja erityisesti biogeenisten yhdisteiden kierrätyksessä. 
 
IKEMON-hanke linkittyy Itämeren haitallisten aineiden seurantaan. Tutkimustyössä käytettäviä 
kenttäprotokollia ja analyyttisen kemian menetelmiä hyödynnetään jatkossa kotimaisessa Itämeren haitta-
aineseurannassa. Näiden työkalujen avulla Itämeren tilasta saadaan olennaista, HELCOM COMBINE –
ohjelmaa täydentävää lisätietoa. Tämä lisäinformaatio on myös meristrategiadirektiivin puutteiden takia 
tarpeen. Hankkeessa käydään aktiivista vuoropuhelua Itämeren merikemiallisista ominaispiirteistä ja 
merikemiallisen tutkimuksen kehittämisestä. 
 
Hankkeella on valmiuksia selvittää myös fykotoksiiniepäilyjä akuuteissa merieliöiden myrkytystapauksissa, 
kuten esimerkiksi toukokuussa 2010 Suomenlahdella tapahtuneen lintujen joukkokuoleman yhteydessä. 
Tehdyt analyysit osoittivat, että maksamyrkylliset peptidifykotoksiinit tai hermomyrkylliset PST-yhdisteet 
eivät aiheuttaneet kuolemia. Hanke voi erikseen sovittaessa analysoida em. yhdisteryhmiä myös 
ulkopuolisten tahojen näytteistä. (http://www.syke.fi/hankkeet/ikemon) 
 
Hankkeen keskeiset tulokset 
Merenhoitosuunnitelmassa tarvittavat seurantaprotokollat on testattu. Merianalyytikot ovat opetelleet ao. 
protokollat. Kenttäaineistoa on analysoitu ja tuloksia tallennettu. Fykoksiinien menetelmäohjeet ovat 
pitkälle kirjoitetut. Maksamyrkyllisten fykotoksiinien MHS-seuranta voi alkaa suunnitellusti vuonna 2014. 
Hermomyrkkyjen osalta seuranta voidaan aloittaa viimeistään vuonna 2018. 
 
Suomenlahden lintukuolemanäytteet analysoitiin: ei viitteitä fykotoksiineista. Ulkopuolisina 
analyysipalveluina on analysoitu näytteitä Latviasta, Saimaan vesi- ja ympäristökeskuksesta, puomitetuilta 
uimarannoilta ja useiden yksityishenkilöiden pyynnöstä. Hermomyrkkyanalytiikka otettiin käyttöön vuonna 
2011. Em. menetelmää on interkalibroitu ja validoitu yhteistyössä VERIFIN:in kanssa. Menetelmän 
toimivuus ja kustannustehokkuus on hyvä. BMAA-analyysejä on tehty IGB:ssä. Tutkimuksia tehtiin 
koskien fykotoksiinien bioakkumulaatiota ja vaikutuksia useissa eliöissä. Itämeren mikrobilajiston kirjoa 
selvitettiin. Julkaisut: 11 kpl. Ennakoidut lisäjulkaisut: 2 kpl (IAE- ja VERIFIN -yhteistyö). Hankkeen 
kuluessa on ohjattu yksi AMK-opinnäytetyö sekä kesken oleva FM-opinnäytetyö. 
 
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Tuloksia ja T&K-tuotteita hyödynnetään alkavassa Itämeren merenhoitosuunnitelmassa SYKEn 
vastuualueella olevassa Itämeren seurannassa. Kertynyttä tieto-taitoa voidaan käyttää tutkimushankkeiden 
ja tutkimusrahoituksen haun apuna. Menelmien ylläpito, käyttö tutkimuksissa ja henkilöstön koulutus 
jatkuu. Levämyrkyistä on tiedotettu useissa eri tapahtumissa ja leväpuhelimessa. 
 
Hankkeen ympäristökuormituksen arvioinnin toteutuminen (suhteessa tehtyyn arviointiin) 
Ympäristökuormitus on ollut vähäistä. 
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Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
Elintarvikkeiden ja talousveden kemialliset vaarat. 2009. Eviran julkaisuja 01/2009. 152 pp. 
 
Harri T. Kankaanpää, Olli Sjövall, Maija Huttunen, Miikka Olin, Krister Karlsson, Kirsi Hyvärinen, Laura 
Sneitz, Janne Härkönen, Vesa O. Sipiä, Jussi A.O. Meriluoto. 2009. Production and sedimentation of pep-
tide toxins nodularin-R and microcystin-LR in the northern Baltic Sea. Environmental pollution 157(4), 
1301-1309. 
 
Stephan Pflugmacher, Miikka Olin, Harri Kankaanpää . 2010. Oxidative stress response in the red alga Fur-
cellaria lumbricalis (Huds.) Lamour. due to exposure and uptake of the cyanobacterial toxin nodularin from 
Nodularia spumigena. Harmful algae 10(1), 49-55. 
 
Kankaanpää H. 2010. Broadening our view on chemical diversity in the Baltic Sea. Integrated Environmen-
tal Assessment and Management 6 (2), 308-310. 
 
Setälä Outi, Sopanen Sanna, Autio Riitta, Kankaanpää Harri, Erler Katrin. 2011. Dinoflagellate toxins in 
northern Baltic Sea phytoplankton and zooplankton assemblages. Boreal environment research 16, 509-520. 
 
Harri T. Kankaanpää. 2011. Haitalliset levät ja terveys. Duodecim 127(13), 1335-1340. 
 
Kaisa Koskinen, Jenni Hultman, Lars Paulin, Petri Auvinen, Harri Kankaanpää. 2011. Spatially differing 
bacterial communities in water columns of the northern Baltic Sea. FEMS microbiology ecology 75(1), 99-
110. 
 
Päivi Hakanen, Sanna Suikkanen, Johan Franzén, Helene Franzén, Harri Kankaanpää, Anke Kremp. 2012. 
Bloom and toxin dynamics of Alexandrium ostenfeldii in a shallow embayment at the SW coast of Finland, 
northern Baltic Sea. Harmful algae 15, 91-99. 
 
Elintarvikkeiden ja talousveden kemialliset vaarat. 2013.  Eviran julkaisuja 02/2013, 154 pp. 
 
Outi Setälä, Sari Lehtinen, Anke Kremp, Päivi Hakanen, Harri Kankaanpää, Katrin Erler, Sanna Suikkanen. 
2014. Bioaccumulation of PSTs produced by Alexandrium ostenfeldii in the northern Baltic Sea. 
Hydrobiologia 726(1), 143-154. 
 
Raisa Turja, Laura Guimarães, Anna Nevala, Harri Kankaanpää, Samuli Korpinen, Kari K. Lehtonen. 2014. 
Cumulative effects of exposure to cyanobacteria bloom extracts and benzo[a]pyrene on antioxidant defence 
biomarkers in Gammarus oceanicus (Crustacea: Amphipoda). Toxicon 78, 68-77.  
 
Paikka ja aika 
Helsinki, 6.2.2014 

Laatija 
Harri T. Kankaanpää 
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Hankkeen nimi 
RESTORE- Virtavesikunnostusten edistäminen 
Euroopassa 

Diaarinumero 
SYKE-2008-V-5 

Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Vesikeskus 

Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Maisema-arkkitehti Jukka Jormola 

Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
Environment Agency UK, GB, 
European Centre for River Restoration ECRR,  
River Restoration Centre, GB, 
Government Service for Land and Water Management, 
NL,  
Italian Centre for River Restoration CIRF, IT, 
Wetlands International, NL 

Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
SYKE (100%) 

Hankkeen kesto  
(toteutusvuodet) 
2010-2013 

Hankkeen kustannukset  
SYKEssä yhteensä  
(1000 euroa) 294 

Työpanos SYKEssä  
yhteensä (htv) 
3,9 

Hankkeen kustannukset kaikki 
laitokset (1000 euroa) 
1 790 

Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Hankkeen tavoitteena oli kannustaa Euroopan maita virtavesien kunnostukseen kohti virtavesien hyvää 
ekologista tilaa. Hanke tukee siten myös vesipuitedirektiivin ja vesienhoitolainsäädännön tavoitteita. 
 
Hankkeen keskeiset tulokset 
Hankkeessa on luotu verkkosivut, kuukausittainen tiedote ja RiverWiki, joka on tapaustutkimusten 
interaktiivinen Wikipedia-tyyppinen tietokanta. RESTORE osallistui ja oli järjestämässä yli 30 seminaaria 
ja konferenssia, mukaan lukien Itävallassa Wienissä järjestetty päätöskokous vuonna 2013. RESTORE laati 
lisäksi kymmeniä artikkeleita aikakauslehtiin ja tiedotteisiin ja tuotti Rivers by Design -julkaisun, joka on 
suunnittelun ja rakentamistoiminnan ammattilaisille suunnattu ohjeisto jokien kunnostamiseen. Lisäksi 
julkaistiin hankkeen loppuraportti neljällä kielellä.  Suomeen ja Puolaan perustettiin 
vesistökunnostusverkostot. 
 
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Hankkeella lisättiin tietoutta ja parannettiin yheistyötä eri jokikunnostustoimijoiden keskuudessa. Järjestet-
tyjen verkostoitumistapahtumien sekä RiverWiki-tietokannan avulla on levitetty tietoutta parhaista jokikun-
nostuskäytännöistä Euroopassa. Jatkotoimenpiteinä hyödynnetään kehitettyä RiverWikiä esimerkiksi tul-
vanpidätyshankkeiden kokoamiseen. Vesistökunnostusverkostot jatkavat yhteydenpitoa eri maissa ja 
Euroopan laajuisesti. 
 
Hankkeen ympäristökuormituksen arvioinnin toteutuminen (suhteessa tehtyyn arviointiin) 
Hanke piti kuukausittaiset työryhmäkokouksensa pääosin telekonferensseina. Hankinnat pidettiin mahdolli-
simman vähäisenä, kun bulletinit sekä loppuraportti julkaistiin pelkästään verkkojulkaisuina. Myös seminaa-
rien yhteydessä kaikki esitykset julkaistiin vain verkossa eikä paperisena versiona. Hankkeen julkaisema 
Rivers by Design tehtiin verkko- ja painettuna julkaisuna.  
 
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
Rivers by Design ja RESTORE-loppuraportti. 
Paikka ja aika 
Helsinki, 24.1.2014 

Laatija 
Jukka Jormola 
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Hankkeen nimi 
Maatalouden vesistökuormituksen seuranta; MYTVAS 3 
rinnakkaishanke  

Diaarinumero 
SYKE-2009-V-46 

Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Vesikeskus 

Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Erikoistutkija Katri Rankinen  

Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
 

Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 

YM (53%), SYKE (47%) 
Hankkeen kesto  
(toteutusvuodet) 
2008-2013 

Hankkeen kustannukset  
SYKEssä yhteensä  
(1000 euroa) 86 

Työpanos SYKEssä  
yhteensä (htv) 
10 

Hankkeen kustannukset kaikki 
laitokset (1000 euroa) 
184 

Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Tutkimuksen tarkoitus on tukea vesiensuojelun suuntaviivojen 2015 maatalouden 30 % kuormituksen 
vähentämistavoitteen seurantaa. Lähtökohta oli vuosien  2001-2005 keskimääräinen taso. Maatalouden 
todellisia vesistövaikutuksia seurataan valuma-aluekohtaisella lähestymistavalla.  
Hankkeen keskeiset tulokset 
Tutkimuksessa selvitettiin, kuinka paljon ravinnekuormitus maatalousalueilta on muuttunut ja mitkä ovat 
keskeiset tekijät, jotka vaikuttavat ravinnekuormitukseen. Tutkimusaineistona oli 20 Itämereen laskevan 
jokivesistön maankäyttö, jokien virtaama- ja vedenlaatuaineisto vuodesta 1985 alkaen. Suomen peltopinta-
alasta 30 % sijaitsee tällä alueella.  
 
Viimeisellä ympäristötukikaudella (2007-2012) maatalouden ominaiskuormitus (sekä typpi että fosfori) on 
kääntynyt laskuun. Typen ominaiskuormitus oli 91 % edellisen tukikauden (2000-2006) tasosta. Fosforin 
ominaiskuormitus oli 95 % edellisen tukikauden ominaiskuormituksesta, mutta 80 % ensimmäisen 
tukikauden (1995-1999) ominaiskuormituksesta. Fosforin ominaiskuormitus oli suurimmillaan 
ensimmäisellä tukikaudella ja typen toisella tukikaudella. Fosforikuormitus on laskenut eniten (28 %) 
Perämereen ja vähiten Selkämereen (8 %) vuodesta 1985 laskettuna. 
 
Maan P-luku on laskenut, koska fosforilannotteita on käytetty vähemmän. Tämä on vähentänyt 
fosforikuormitusta. Lisäksi kasvipeitteisyys ja muut eroosiontorjuntatoimenpiteet ovat vähentäneet 
fosforikuormitusta Lounais-Suomen eroosioherkillä alueilla. Typpikuormitusta on vähentänyt 
typpilannoituksen (ja siten myös typpitaseiden) pieneneminen. Typpikuormitusta näyttää lisänneen 
eläintalouden keskittyminen, mikä on lisännyt lannan levitystä pelloille tietyillä alueilla, sekä turvepeltojen 
raivaus. Lisäksi on selkeitä viitteitä siitä, että ilmastonmuutos lisää typpikuormitusta. 
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Tulokset julkaistaan loppuraportissa 2014. Sitä ennen ne ovat jo olleet käytettävissä ympäristötuki-
työryhmien työssä ja julkisessa keskustelussa. 
Hankkeen ympäristökuormituksen arvioinnin toteutuminen (suhteessa tehtyyn arviointiin) 
Hankkeella ei ollut erityisiä ympäristövaikutuksia. 
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
Väliraportti vuonna 2010: 
Jyrki Aakkula, Tarja Manninen ja Minna Nurro (toim.) Maatalouden ympäristötuen 
vaikuttavuuden seurantatutkimus (MYTVAS 3) – Väliraportti.Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja 
1/2010. 
Vuonna 2011 Jose Bernalin lopputyö (gradu) Murcian yliopisto 
OECD-raportti: Jyrki Aakkula, Mikko Kuussaari, Katri Rankinen, Petri Ekholm,  Janne Heliölä, Terho 
Hyvönen, Laura Kitti & Tapio Salo. 2011.  FOLLOW-UP STUDY ON THE IMPACTS OF AGRI-
ENVIRONMENTAL MEASURES IN FINLAND.  OECD WORKSHOP ON EVALUATING AGRI-
ENVIRONMENTAL POLICIES Braunschweig, Germany, 20-22 June 2011.  
Esitys Nordic Water-konferenssissa Oulussa elokuu 2012 : Rankinen, K., Ekholm, P., Rita, H., Sjöblom, H., 
Vesikko, L. Explaining the recent changes in agricultural nutrient loading in Finland 
MYTVAS3 Loppuraportti vuonna 2014. 
Paikka ja aika 
Helsinki, 24.1.2013 

Laatija 
Katri Rankinen 
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Hankkeen nimi 
Participatory monitoring, forecasting, control and socio-
economic impacts of eutrophication and algal blooms in River 
Basin Districts (GISBLOOM) 

Diaarinumero 
SYKE-2009-V-100 

Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Vesikeskus 

Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Erikoistutkija Olli Malve 

Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
LUVY, Vesijärvisäätiö, EPOELY, Tvärminnen Biol. as.,  
Arbonaut oy 

Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
SYKE (50%), EU (50%) 

Hankkeen kesto  
(toteutusvuodet) 
2010-2013 

Hankkeen kustannukset  
SYKEssä yhteensä  
(1000 euroa) 2 485 

Työpanos SYKEssä  
yhteensä (htv) 
32,3 

Hankkeen kustannukset 
kaikki laitokset (1000 euroa) 
3 000 

Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
   Hankkeessa kehitettiin ja testattiin ympäristöhallinnossa käytössä olevien seuranta-, arviointi- ja suunnitteluvälineiden sekä verk-
kopalveluiden käyttökelpoisuutta vesienhoidossa. Tarkoituksena oli kehittää tilan ja hoitotoimenpiteiden arviointivälineitä hyvän 
ekologisen tilan saavuttamiseen tarvittavien kuormitusvähennystoimenpiteiden kustannustehokkaassa mitoituksessa sekä web-
pohjaisia karttapalveluita kansalaisten ja vesienhoitoverkostojen osallistumismahdollisuuksien parantamiseen. 
   Hankkeessa koottu seuranta- ja tutkimustieto ja käytetyt arviointivälineet koottiin yhteiseen karttapohjaiseen nettipalveluun 
www.vesinetti.fi, jossa niitä voi vaivattomasti käyttää ekologisten ja taloudellisten vaikutusten mallintamiseen sekä kustannuste-
hokkaiden toimenpiteiden muodostamiseen. Yhdentoista pilottialueen vesienhoitotyössä testattiin kaikkiaan 13 mallia tai työkalua: 
1. Karttapohjaiset tietokannat ja sosiaalisen median verkkotyökalut www.järviwiki.fi ja www.vesinetti.fi. 
2. Järvien rehevöitymistä ja leväkukintoja kuvastavat seuranta-aineistot, niiden pohjalta muodostetut tilastolliset mallit ja kaavioku-
vat sekä ekologisen luokittelun apuvälineeksi soveltuvat mallinnusvälineet LLR ja VEMALA. 
3. Rannikkoalueiden ekologinen ennustemalli ja kuormitusvähennystarpeen arviointimalli CLR. 
4. Hajakuormituksen valtakunnalliset seuranta-aineistot sekä maaperä- ja maankäyttötietokannat ja niiden pohjalta tehdyt tilastolli-
set mallit. 
5. Satelliittihavainnot ja automaattisilta mitta-asemilta kerätyt aineistot sekä niiden avulla tehdyt tulkinnat. 
6. Vedenlaatuaineistojen yhdistäminen ja tulkinta. 
7. Vesistömallijärjestelmän vedenlaatuosa VEMALA. 
8. Viljelyalueiden valumavesien hallintamalli VIHMA. 
9. Järventilamalli LLR. 
10. Ainetasekaaviot VEMALAn laskentatulosten pohjalta. 
11. Kustannustehokkaiden toimenpiteiden valintatyökalu KUTOVA. 
12. Vedenlaadun paranemisesta vesistön virkistyskäytölle syntyvien hyötyjen arviointityökalu VIRVA. 
13. Päätöksenteon välineet (mallien ketjutus ja kokonaisvaltainen yhteiskäyttö). 
Hankkeen keskeiset tulokset 
   Ekologisten ja taloudellisten tekijöiden kokonaisvaltainen tarkastelu mallien ja verkkopalveluiden (Vesinetti ja Järviwiki) avulla 
helpottaa merkittävästi tiedon välittämistä, toimenpiteiden vertailua, riskien arviointia ja päätöksentekoa.  
   Kokonaisvaltainen tarkastelu osoitti, että tulevaisuudessa kannattaa panostaa ulkoisen ja sisäisen kuormituksen välisen yhteyden 
seurantaan ja mallintamiseen sekä sisäisen kuormituksen vähentämiseen tähtäävien toimenpiteiden kustannusten arviointiin. Lisäksi 
kustannusten ja hyötyjen vertailtavuutta on syytä parantaa arvioimalla vesienhoidon kokonaisvaltaiset hyödyt pelkkien virkis-
tyshyötyjen lisäksi. 
   Kyselyistä, työpajoista ja koulutustilaisuuksista kertyneen palautteen pohjalta arvioitiin välineiden tekninen käyttökelpoisuus 
vesimuodostumakohtaisessa seurannassa ja toimenpideohjelmien suunnittelussa. Lisäksi arvioitiin niiden keskustelua ja toimintaa 
aktivoiva vaikutus. Lopuksi luotiin ohjeet välineiden käyttämiseen ja tehtiin yhteenveto tarvittavista toimenpiteistä, joilla menetel-
miä ja palveluita voidaan kehittää ja saattaa mahdollisimman informatiivisessa ja käyttökelpoisessa muodossa vesienhoidon toimin-
taverkostojen käyttöön. 
   Mallien demonstraatiot ja tarkemmat pilottialuekuvaukset on julkaistu SYKEn raporttisarjassa (Väisänen 2013). Käytettävys 
vaihteli paljon pilottialueiden tietotarpeiden, vesienhoito-ongelmien ja omien valmiuksien mukaan.  
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Tuloksia hyödynnetään vesienhoitotoimenpiteiden ja ohjelmien suunnittelussa ja vesipuitedirektiivin toimeenpanossa. 
SYKEssä käynnistettiin hankkeen jälkeen YM:n rahoituksella ELYille suunnattu keskitetty arviointipalvelu käyttäen 
hankkeessa testattuja ja kehitettyjä menetelmiä. 
Hankkeen ympäristökuormituksen arvioinnin toteutuminen (suhteessa tehtyyn arviointiin) 
Toteutui. 
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
Väisänen, S. (toim.) 2013. Mallit avuksi vesienhoidon-suunnitteluun – GisBloom-pilottialueilla. Suomen 
ympäristökeskuksen raportteja 29/2013. 
Malve,O. (toim.) 2014. Kustannustehokas ja vuorovaikutteinen vesienhoito – rehevöitymisen seuranta, mal-
lit ja asiantuntijapalvelut puntarissa. SYKEn julkaisusarja. 
Paikka ja aika 
Helsinki, 22.1.2014  

Laatija 
Olli Malve 
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Hankkeen nimi 
Maa-aineslain toimivuuden arviointi 

Diaarinumero 
SYKE-2012-R-7 

Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Vesikeskus 

Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Vanhempi tutkija Jari Rintala 

Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
      

Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
YM (100%) 

Hankkeen kesto  
(toteutusvuodet) 
2012-2013 

Hankkeen kustannukset  
SYKEssä yhteensä  
(1000 euroa) 12 

Työpanos SYKEssä  
yhteensä (htv) 
0,5 

Hankkeen kustannukset kaikki 
laitokset (1000 euroa) 
42 

Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Hanke liittyi ympäristöministeriön 30.11.2011 asettamaan ympäristönsuojelulain ja -asetuksen sekä eräiden 
muiden ympäristösäädösten uudistamista valmistelevaan hankkeeseen. Tavoitteena oli arvioida maa-
aineslupajärjestelmän toimivuutta ja vastaavuutta maa-aineslainsäädännölle aikanaan asetettuihin tavoittei-
siin. Lisäksi tavoitteena oli tuottaa yleisnäkemys maa-ainesten ottamisen nykytilasta ja esittää maa-ainesten 
ottamisen ohjausmekanismit. 
Hankkeen keskeiset tulokset 
Hankkeen tulosten perusteella maa-aineslaki on lain alkuvaiheessa esiintyneiden kangertelujen jälkeen 
osoittautunut varsin toimivaksi maa-ainesten ottamisen sääntelyn erityislaiksi. Maa-aineslain mukainen 
lupajärjestelmä on edistänyt merkittävästi arvokkaiden geologisten  muodostumien suojelua 
ottamistoiminnalta, niiden suojelu- ja maisema-arvojen säilymistä sekä pohjavesien suojelua.  
 
Hankkeen tulosten perusteella maa-aineslain muuttamiselle ei ollut osoitettavissa merkittäviä 
kehittämistarpeita. Kehittämistarpeet liittyivät pääosin maa-aineslain ja muun maa-ainesten ottamista 
koskevan lainsäädännön lupamenettelyjen yhteensovittamiseen sekä ottamista koskevien lupajärjestelmien 
selkeyttämiseen ja keventämiseen. Lisäksi maa-aineslain soveltamisen tehostamiseksi esitettiin useita 
toimenpiteitä. 
 
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Hankkeen tuloksia voidaan hyödyntää maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain uudistamisen yhteydessä. 
Keventämällä ja tehostamalla nykyistä maa-ainesten ottamisen lupaprosessia voidaan saaavuttaa 
merkittäviä resurssisäästöjä niin toiminnanharjoittajien kuin lupa- ja valvontaviranomaistenkin työmäärissä. 
Lisäksi hankkeessa esitettyjä kehittämistarpeita voidaan hyödyntää suunniteltaessa maa-ainesten ottamiseen 
liittyviä tutkimushankkeita sekä ohjeistustarpeita. 
 
Hankkeen ympäristökuormituksen arvioinnin toteutuminen (suhteessa tehtyyn arviointiin) 
Hankkeen ympäristövaikutukset toteutuivat pääosin hankkeesta tehdyn ympäristökuormituksen arvioinnin 
mukaisesti. Hankkeeseen liittyvät matkat minimoitiin ja niissä käytettiin  julkisia liikennevälineitä. Alkupe-
räisestä suunnitelmasta poiketen hankkeen tulokset julkaistiin myös paperisena raporttina. 
 
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
Maa-aineslain toimivuuden arviointi. Suomen ympäristö 12/2013. Jari Rintala ja Harriet Lonka. 
Paikka ja aika 
Helsinki, 13.1.2014 

Laatija 
Jari Rintala 
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Hankkeen nimi 
Kestävä seudullinen maankäyttö ja liikenne 
(SEUTUKEKE) 

Diaarinumero 
SYKE-2007-R-94-R5 

Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Ympäristöpolitiikkakeskus 

Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Erikoistutkija Tarja Söderman  

Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
Helsingin yliopisto, Sito Oy, VATT, VTT, THL 

Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
YM (47%), Liikennevirasto (23%), LVM (30%) 

Hankkeen kesto  
(toteutusvuodet) 
2007-2013 

Hankkeen kustannukset  
SYKEssä yhteensä  
(1000 euroa)  165 

Työpanos SYKEssä  
yhteensä (htv) 
noin 3 

Hankkeen kustannukset kaikki 
laitokset (1000 euroa) 
303 

Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Kestävän kehityksen konkretisointi maankäytön ja liikenteen suunnittelun paikkatietopohjaiseksi työkaluksi 
(mittaristo ja kriteeristö/indikaattorit), jonka avulla kaupungit, kaupunkiseudut ja maakuntaliitot voivat 
asettaa tavoitteita maankäytölle, seurata tavoitteiden toteutumista tai arvioida maankäyttöratkaisujen 
taloudellisia, sosiaalisia ja ekologisia vaikutuksia. Työkalun kehittäminen, testaaminen ja käyttö yhdessä 
kaupunkien suunnittelijoiden kanssa meneillään olevissa käytännön suunnitteluprosesseissa. 
 
Hankkeen keskeiset tulokset 
SEUTUKEKE 
 
1) konkretisoi kestävän kehityksen kansallisia ja kansainvälisiä tavoitteita havainnolliseksi kriteeristöksi ja 
mittaristoksi. Mittaristolla on tieteellinen perusta ja päivittyvä tietopohja eli valtionhallinnon pitkäaikainen 
tiedontuotanto. Mittaristossa voidaan käyttää myös kaupunkien omien paikka- ja muita tietoja. Kaikkiaan 
85 mittarista voidaan poimia soveltuvimmat kuhunkin suunnittelutilanteeseen ja -suunnittelutasoon 
yleiskaavatasolta maakuntatasolle. Mittaristo ja sen soveltamisesimerkit konkreettisista suunnittelu-
tilanteista, joissa mittariston käytöllä oli ollut vaikutusta suunnitteluratkaisuihin esiteltiin laajasti 
sidosryhmille 7.2.2011. 
 
2) hyödynsi ja yhdisteli SYKEssä kehitettyjä paikkatietopohjaisia menetelmiä ja olemassaolevia 
tietojärjestelmiä (mm. YKR) siten, että niistä saatiin mahdollisimman paljon hyötyä ja tukea käytännön 
suunnitteluun. 
 
3) yhdisti tieteellistä tietoa ja ymmärrystä monesta tutkimuslaitoksesta siten, että eri tieteenalojen 
tutkimustieto kehitti tutkimusta eteenpäin ja tuki käytännön toimijoita ja tarjosi kokonaisnäkemystä 
kestävyydestä. Kokonaisnäkemystä tarjottiin kotimaisilla ja kansallisilla tieteellisillä foorumeilla sekä 
ammatillisissa tapahtumissa ja ammattilehdissä. Seutukeke edisti tutkimuslaitosten ja käytännön 
suunnittelijoiden yhteistä tieteeen ja käytännön välistä ymmärrystä maankäytön haasteista ja niiden 
ratkaisuista. 
 
4) toimi katalysaattorina ja pohjana useille muille hankkeille, jotka tukevat maankäytön suunnittelua, 
kestävää kasvua, vaikutusten arviontia sekä ekostysteemipalveluajattelun soveltamista ja viherrakenteen 
kehittämistä Suomen kaupunkiseuduilla ja maakunnissa.  
 
5) kehitti menetelmiä tiivissä vuorovaikutuksessa aidosti yhdessä suunnittelijoiden kanssa Lahden ja Oulun 
kaupunkiseuduilla, joille myös toimitettiin yksityiskohtaiset analyysitiedot. Seutukeke-mittaristoa on 
hyödynnetty Lahden yleiskaavoituksessa ja Tampereella, jossa SYKE selvittää yhdessä kaupungin eri 
hallintokuntien kanssa Tampereen tärkeitä ekosysteemipalveluita ja niihin vaikuttavia suunnitelmia, sekä 
maakuntakaavoituksessa Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla ja Uudellamaalla.   
 
6) toteutti vuonna 2012-2013 tulosten jalkauttauttamisvaiheen (Seutukeke road show)  suurimmilla 
kaupunkiseuduilla, joilla käyttäjille esitettiin, miten kriteeristöä ja mittaristoa voidaan hyödyntää ja  
kerättiin käyttökokemuksia ja työkalun edellenkehittämis- ja soveltamisehdotuksia. 
  
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Seutukeken tuloksia on konkrettisesti hyödynnetty kaupunkien ja kaupunkiseutujen suunnitteluprosesseissa 
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ja hyödynnetään edelleen useissa jatkohankkeissa. Mittariston käyttö on vaikuttanut suunnitteluratkaisuihin 
ja jäänyt pysyvään käyttöön esim. Lahdessa, jossa kestävää kasvua tarkastellaan valtuustokausittain 
Seutukeke-mittarien avulla. Projektinaikainen yhteistyö osoitti, että suunnittelijat todella käyttävät  
työkaluja, joiden kehittämisessä tai räätälöinnissä he ovat mukana ja vaikuttavat työkalun käyttö-
ominaisuuksiin ja sovellettavuuteen. Hyödyntämisen kannalta merkittävä on Seutukeken menetelmäopas, 
joka mahdollistaa työkalun käytön kaupungeissa ja maakuntaliitoissa joko itsenäisesti tai ulkopuolisen 
asiantuntijan tukemana. 
 
Hankkeen ympäristökuormituksen arvioinnin toteutuminen (suhteessa tehtyyn arviointiin) 
Toteutui suunnitelmien mukaan. 
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
Raportit: 
* Söderman, T. & Saarela, S-R. (toim.) (2011). Kestävät kaupunkiseudut – Kriteereitä ja mittareita 
suunnittelun työvälineiksi. Suomen ympäristö 25. 200 s. 
* Kopperoinen,L., Eerola, K., Shemeikka, P. Väre, S., Söderman, T., Saarela, S-R. 2012. Kriteereitä ja 
mittareita kestävien kaupunkiseutujen suunnittelun työvälineiksi – paikkatietomenetelmien 
kuvaukset. SYKE raportteja 28. 108 s. 
* Söderman, T., Yli-Pelkonen, V., Kopperoinen, L., Saarela, S-R., Väre, S., Shemeikka, P. Oinonen, K., 
Niemelä, J. 2012. Kestävät kaupunkiseudut – taustamateriaalia ekosysteemipalveluita ja 
viherrakennetta koskeville kriteereille ja mittareille. SYKE raportteja 27/2012. 52 s. 
* Saarela, S-R., Söderman, T. 2008. Ekologisesti kestävät kaupunkiseudut. SYKE raportteja 33/2008. 
33s. 
Ammattijulkaisut: 
* Söderman, T, Kopperoinen, L, Saarela, S-R (2011). Kestävää kaavoitusta ja liikennettä 
kaupunkiseuduille. Ympäristö ja terveys 8: 16-21. 
* Saarela, S-R, Söderman, T, Kopperoinen, L. (2011). Seutukeke-mittareilla tukea maankäytön 
suunnitteluun. Yhdyskuntasuunnittelu 2011:3. 
* Kopperoinen, L, Söderman T, Strandell, A, Saarela, S-R. (2011). Suunnittelulla kestäviin ratkaisuihin 
maankäytössä ja liikenteessä. Asu ja rakenna 4: 32-35. 
Tieteelliset julkaisut: 
* Söderman,T., Kopperoinen, L., Yli-Pelkonen, V., Shemeikka, P. 2012. Ecosystem services criteria for 
sustainable development in urban regions. Journal of Environmental Assessment Policy and 
Management 14(2). DOI: 10.1142/S1464333212500081 
* Niemelä, J., Saarela S-R., Söderman, T., Kopperoinen, L., Yli-Pelkonen V., Väre, S. & Kotze, J. 2010. 
Using the ecosystem services approach for better planning and conservation of urban green 
spaces: a Finlands case study. Biodiversity and Conservation 19: 3225-3243. 
 
Paikka ja aika 
Helsinki, 8.1.2014 

Laatija 
Tarja Söderman 
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Hankkeen nimi 
Aluetypologia Suomessa  

Diaarinumero 
SYKE-2012-R-16 

Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Ympäristöpolitiikkakeskus 

Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Erikoistutkija Mika Ristimäki / 
Tutkija Ville Helminen 

Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
Työ- ja elinkeinoministeriö 

Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
TEM (100%) 

Hankkeen kesto  
(toteutusvuodet) 
2011-2013 

Hankkeen kustannukset  
SYKEssä yhteensä  
(1000 euroa) 50 

Työpanos SYKEssä  
yhteensä (htv) 
0,9 

Hankkeen kustannukset kaikki 
laitokset (1000 euroa) 
50 

Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Projektin tarkoitus oli tuottaa Suomeen uusi paikkatietoihin perustuva kaupunki-maaseutu-alueluokitus. 
 
Hankkeen keskeiset tulokset 
SYKEn rakennetun ympäristön yksikössä yhteistyössä Oulun yliopiston maantieteen laitoksen kanssa 
kehitetty uusi paikkatietopohjainen kaupunki-maaseutu alueluokitus julkistettiin kesäkuussa 2013. 
Julkaisuun sisältyi menetelmäraportti, paikkatieto- ja data-aineisto, lehdistötiedote sekä luokituksen esite. 
Julkaisutilaisuutta edelsi lähes kahden vuoden kehitystyö, jonka aikana muodostettiin ja testattiin kokonaan 
uusi luokitusmenetelmä. Työtä ohjasi laaja asiantuntijajoukko, jonka kommentoinnin lisäksi hankkeen 
alkuvaiheessa järjestettiin asiantuntijoiden ja käyttäjien työpaja sekä myöhemmin webropol-kysely 
alueluokituksen ensimmäisen vaiheen versiosta. Luokituksen edistymistä on myös esitelty useille tahoille ja 
ryhmille työn edistyessä.  Luokitus korvaa aiemman kuntapohjaisen luokituksen, jonka käyttökelpoisuus on 
heikentynyt kuntauudistusten myötä. 
  
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Luokituksen tilanneet työ- ja elinkeinoministeriö ja maa- ja metsätalousministeriö hyödyntävät jatkossa 
alueluokitusta omissa ohjelmissaan ja alueiden kehittämisessä. Aineisto on SYKEn ja myös 
Tilastokeskuksen tietokannoissa, ja se on jo nyt liitetty muuttujaksi laajoihin kyselytutkimuksiin. 
Luokituksen julkaisu sai laajan mediahuomio YLEn pääuutisissa ja se on otettu käyttöön eri toimijoiden 
työssä eri puolilla maata.  
 
Hankkeen ympäristökuormituksen arvioinnin toteutuminen (suhteessa tehtyyn arviointiin) 
Hanke on ollut toimistotyötä.  
 
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
Kaupungin-maaseudun alueluokitus  Paikkatietomuotoisen alueluokituksen muodostamisperiaatteet.  
Sähköinen raportti 10.6.2013. Tekijät:   Ville Helminen, Kimmo Nurmio, Antti Rehunen, Mika Ristimäki, 
Kari Oinonen, Maija Tiitu, Ossi Kotavaara, Harri Antikainen, Jarmo Rusanen 
Raportista tehdään julkaisu jatkohankkeessa vuoden 2014 aikana.   
 
Paikka ja aika 
Helsinki, 10.1.2013 

Laatija 
Mika Ristimäki 

 
  



104      Suomen ympäristökeskuksen raportteja 8/2014  

Hankkeen nimi 
Knowledge-based Sustainable Management for Europe’s Seas  

Diarinumero 
SYKE-2010-R-12 

Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Ympäristöpolitiikkakeskus 

Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Vanhempi tutkija Riku Varjopuro 

Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
Koordinaattori: Scottish Association for Marine Science, UK  
Hankkeessa oli yhteensä 31 partnerilaitosta 16 maasta.  

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

Hankkeen kesto  
(toteutusvuodet) 
2010-2013 

Hankkeen kustannukset  
SYKEssä yhteensä  
(1000 euroa) 378 

Työpanos SYKEssä  
yhteensä (htv) 
3,2 

Hankkeen kustannukset kaikki 
laitokset (1000 euroa) 
7403 

Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Tämä monitieteinen hanke tuottaa monipuolista, korkealaatuista tieteellistä tietoa ekosysteemi-
lähestymistavan selkeyttämiseksi tarkastelemalla meriekosysteemien käyttöä ja suojelua korostamalla 
sosiaalisten ja ekologisten systeemien keskinäistä riippuvuutta.    
Hankkeen keskeiset tulokset 
SYKE osallistui hankkeen kolmeen työpakettiin.  
 
WP7 oli SYKE koordinoima, Itämereen keskittyvä työpaketti. Työpaketti tuotti kolme raporttia, joista 
ensimmäinen keskittyi Itämeren suojeluongelmien systeemiseen kuvaukseen ja relevanttien politiikkojen 
tunnistamiseen. Raportti hyödynsi DPSWR (Drivers, Pressures, State change, Welfare change and Re-
sponse) kehystä. Rehevöitymisen osalta ruoantuotanto, liikenne ja moderni elämäntapa (jätevedet) ovat 
keskeiset sellaisista kuormituksen aiheuttajista, joihin tulee edelleen panostaa nykyistä enemmän. Kalastuk-
sen osalta tarkastelu osoitti ongelmien liittyvän ylikalastuksen lisäksi monimutkaisiin ekosysteemivuoro-
vaikutuksiin.   
 
Hankkeen toinen raportti kehitti kustannustehokkuuslaskennan menetelmää Suomenlahden suojeluun sekä 
bayesilaiseen mallintamiseen perustuvaa menetelmää rehevöitymiskehityksen ja liikakalastuksen tarkaste-
luun Itämeren pääaltaalla. Molemmissa tapauksissa kehitettiin malleja, jotka pystyvät tarkastelemaan aikai-
sempaa monimutkaisempia kokonaisuuksia.  
 
Työpaketin kolmas raportti vertaili meristrategiadirektiivin toimeenpanoa Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa 
ja Puolassa sekä Itämeren maiden yhteistyötä direktiivin toimeenpanossa.  
  
SYKE osallistui myös hankkeen osioon (WP5) joka keskittyi mertensuojelun yhteiskuntatieteelliseen tut-
kimukseen. Työpaketti kokosi tuloksensa seuraaviin (lyhennettyihin) politiikkasuosituksiin:  
 
1: Mertensuojelun hallinnan ja rakenteiden kannattaa tukeutua olemassaoleviin rakenteisiin ja historialli-
seen kontekstiin myös uusien direktiivien toimeenpanossa. 
 
2: Mertensuojelu ja merialuesuunnittelu hyötyvät merialueen kattavasta kansainvälisestä yhteistyöstä var-
sinkin, jos panostetaan yhteisen vision ja tavoitteiden luomiseen. 
 
3: Laajoilla aluemerillä kannattaa kehittää lähinaapureiden yhteistyötä yhteisten ongelmien ratkaisemisessa 
tai yhteisten tavoitteiden saavuttamisessa. 
 
4: Merten hyödyntämiseen tai saastuttamiseen vaikuttavien politiikkasektoreiden välistä koherenssia tulee 
vahvistaa, jotta saadaan tuloksia mertensuojelupolitiikassa.  
 
5: Eri toimijoiden vuorovaikutusta päätöksenteossa ja toimeenpanossa tulee entisestään vahvistaa. Se lisää 
ymmärrystä yhteisistä tavoitteista ja lisää osapuolten luottamusta. Luottamus on prosessien onnistumisen 
kannalta jopa tärkeämpää kuin tiedon hankinta. 
 
6: Mertensuojelun instituutioiden vahvuudet ja heikkoudet on tunnistettava ja kehitettävä joustavia, sopeu-
tuvia ratkaisuja.  
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7: Instituutioiden joustavuus ja oppimiskyky ovat avaimia monimutkaisten ekologisten ja yhteiskunnallisten 
ongelmien hallintaan. 
 
SYKE osallistui myös pienellä panoksella työpaketti WP2:een. Työpaketti tuotti koko hankkeen kattavia  
menetelmällisiä periaatteita.  
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Tuloksista on tiedotettu Euroopan komissiolle ja merialuekohtaisille suojeluorganisaatioille. Euroopan ko-
mission ja esimerkiksi HELCOMin edustajat olivat mukana hankkeen ohjausryhmässä ja osallistuivat 
hankkeen vusikokouksiin. Hanke tuotti myös tietopaketin tuloksista (www.msfd.eu).  
Hankkeen ympäristökuormituksen arvioinnin toteutuminen (suhteessa tehtyyn arviointiin) 
      
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
Seuraavat tieteelliset artikkelit on lähetetty arvioitaviksi: 
 
Varjopuro, R., E. Andrulewicz, T. Blenckner, T. Dolch, A-S. Heiskanen, M. Pihlajamäki, U. Steiner 
Brandt, M. Valman  K. Gee, T. Potts, and I. Psuty. Coping with persistent environmental problems – Sys-
temic delays in reducing eutrophication and how they can be managed. Ecology and Society 
 
Gilbert, A. K. Alexander,  R. Sarda, R. Brazinskaite, C. Fischer, K. Gee, H. Los, M. Jessopp, P. Kershaw, 
C. O’Mahony, D. March, M. Pihlajamäki, S. Rees and R. Varjopuro. Marine Spatial Planning and Good 
Environmental Status: a KnowSeas perspective on spatial and temporal dimensions. Ecology and Society  
 
Paikka ja aika 
Helsinki, 10.3.2014 

Laatija 
Riku Varjopuro 
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Hankkeen nimi 
Säädösten, suunnitelmien ja ohjelmien vaikutusten arvi-
oinnin kehittäminen ympäristöministeriössä 

Diaarinumero 
SYKE-2011-R-57  

Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Ympäristöpolitiikkakeskus 

Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Yksikönpäällikkö Jukka Similä 

Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
Ympäristöministeriö 

Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
YM (69%), SYKE (31%) 

Hankkeen kesto  
(toteutusvuodet) 
2011-2013 

Hankkeen kustannukset  
SYKEssä yhteensä  
(1000 euroa)   105 

Työpanos SYKEssä  
yhteensä (htv) 
1,6 

Hankkeen kustannukset kaikki 
laitokset (1000 euroa) 
105 

Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
   Hanke oli osa oikeusministeriön käynnistämää Paremman sääntelyn kehittämistyötä sekä ympäristöminis-
teriön huhtikuussa 2011 käynnistämää ympäristöministeriön strategiaan 2020 sisältyvää hankekokonaisuut-
ta, joiden yleisenä tavoitteena oli kehittää säädösten, suunnitelmien ja ohjelmien valmistelun laatua mukaan 
lukien vaikutusten etukäteisarvioinnin kehittäminen. 
   Edellä mainittujen hankkeiden tavoitteiden mukaisesti kyseessä olevan hankkeen erityisenä tavoitteena oli 
kehittää ympäristöministeriön vaikutusten arvioinnin osaamista ja toimintamallia.  
Hankkeen keskeiset tulokset 
   Kehittämistyötä toteutettiin piloteiksi valittujen ympäristöministeriön säädös-, suunnitelma- ja ohjelma-
hankkeiden avulla sekä kokoamalla vaikutusten arvioinnin toteuttamiseen tukiaineisto. 
   Pilottihankkeiden ja työryhmätyöskentelyn avulla saatiin monipuolinen kuva käytännön valmistelutilan-
teista, minkä pohjalta voitiin tunnistaa vaikutusten arvioinnin kehittämistarpeita ja tuoda esille hyviä käy-
täntöjä. 
   Kehittämistyö vahvisti käsitystä siitä, että arviointitilanteiden erilaisuudesta huolimatta arvioinnin keskei-
simpien osatehtävien (arvioinnin organisointi ja suunnittelu, arvioinnin kohteen määrittäminen, vaikutusten 
tunnistaminen ja selvittäminen sekä vaikutustiedon dokumentointi ja hyödyntäminen) toteuttaminen ohjeis-
tuksen mukaisesti parantaa säädösten, suunnitelmien ja ohjelmien vaikutusten arviointia sekä tukee politii-
kan valmistelua. 
   Hankkeen aikana saatujen kokemusten, kuten esille tulleiden haasteiden ja hyvien käytäntöjen pohjalta 
koottiin tukiaineisto, jota hyödynnetään ympäristöministeriössä säädösten, suunnitelmien ja ohjelmien vai-
kutusten arvioinnissa. Hankkeen tulosten pohjalta ympäristöministeriö toteutti yhteistyössä SYKEn kanssa 
myös koulutuksen vaikutusten etukäteisarvioinnista. 
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Kehittämistyön tuloksena ympäristöministeriö ja SYKE laativat yhdessä 4-osaisen tukiaineiston:  
Osa 1: Vaikutusten arvioinnin yleinen organisointi ja ohjaus ympäristöministeriössä 
Osa 2: Vaikutusten arviointi säädösvalmistelussa 
Osa 3: Vaikutusten arviointi suunnitelmien ja ohjelmien valmistelussa 
Osa 4: Menetelmiä ja tietolähteitä vaikutusten arviointiin. 
   Lisäksi laadittiin raportti  Säädösten, suunnitelmien ja ohjelmien vaikutusten arvioinnin kehittäminen - kokemuksia 
neljästä pilottihankkeesta. 
   Tukiaineisto on ympäristöministeriön käytössä ja toimii vaikutusten arvioinnin ohjeena. Tukiaineiston osa 4 ja 
raportti pilottihankkeiden kokemuksista esiteltiin ja jaettiin LYNET-laitosten vaikutusten arviointia toteuttaville 
tutkijoille.Hankkeen tuloksia on hyödynnetty valtionhallinnolle järjestetyissä koulutuksissa.  
   Ympäristöministeriön strategisen hankkeen tuloksena ministeriössä on asetettu vaikutusten arvioinnin 
kehittämisryhmä ja nimetty osastoille ja yksiköille arvioinnin tukihenkilöt. 
Hankkeen ympäristökuormituksen arvioinnin toteutuminen (suhteessa tehtyyn arviointiin) 
Ympäristökuormitus on arvioinnin mukainen. 
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
Tukiaineiston osat 4 ja 5 julkaistiin sähköisesti: 
*Jussi Kauppila, Petrus Kautto, Jukka Similä, Tiina Jääskeläinen ja Panu Kontio, 2013. Säädösten, suunnitelmien ja 
ohjelmien vaikutusten arvioinnin kehittäminen - kokemuksia neljästä pilottihankkeesta. Ympäristöministeriön 
raportteja 14/2013, 38 s. 
*Tiina Jääskeläinen, Petrus Kautto ja Jukka Similä, 2013. Menetelmiä ja tietolähteitä politiikkatoimien vaikutusten 
arviointiin. Ympäristöministeriön raportteja 16/2013, 76 s. 
Paikka ja aika 
Helsinki, 10.1.2014  

Laatija 
Tiina Jääskeläinen ja Petrus Kautto 
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Hankkeen nimi 
Maankäyttö- ja rakennuslain toimivuuden arviointi -
alueidenkäytön kehitys 

Diaarinumero 
SYKE-2012-R-13 

Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Ympäristöpolitiikkakeskus 

Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Erikoistutkija Kari Oinonen  

Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
Ympäristöministeriö 

Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
YM (50%), SYKE (50%) 

Hankkeen kesto  
(toteutusvuodet) 
2012-2013 

Hankkeen kustannukset  
SYKEssä yhteensä  
(1000 euroa)  50 

Työpanos SYKEssä  
yhteensä (htv) 
0,5 

Hankkeen kustannukset kaikki 
laitokset (1000 euroa) 
60 

Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Tuottaa tietoa maankäyttö- ja rakennuslain toimivuuden osalta rakennetun ympäristön kehityksestä ja nos-
taa esiin keskeisimmät muutokset. 
 
Hankkeen keskeiset tulokset 
- Suomen kehitys on voimakkaasti eriytyvää 
- kasvavien kaupunkiseutujen kehitys on haaste: kaupunkiseutujen reuna-alueet rakentuvat paikoin 
suunnittelemattomasti 
- päivittäistavarakauppa on siirtynyt keskustoista muualle 
- kaupan yksikkökoko on kasvanut merkittävästi 
- työmatkat pidentyvät koko ajan 
- joukkoliikenteen asema on vaikea monilla alueilla. 
 
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Käytetään hyväksi lainsäädännön uudistustarpeen arvioinnissa ja muutenkin alueidenkäytössä. 
 
Hankkeen ympäristökuormituksen arvioinnin toteutuminen (suhteessa tehtyyn arviointiin) 
Toteutui suunnitelmien mukaan. 
 
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
YMra12/2013 Rakennetun ympäristön kehityspiirteitä 
Alueidenkäytön muutokset 1990- ja 2000-luvuilla 
Kari Oinonen, Satu Vesala ja Mika Ristimäki, 2013 
Ympäristöministeriön raportteja 12/2013, Rakennettu ympäristö, s. 74. URN:ISBN: 978-952-11-4163-8. 
ISBN: 978-952-11-4163-8. 
 
Paikka ja aika 
Helsinki, 20.12.2013 

Laatija 
Kari Oinonen 

 
  



108      Suomen ympäristökeskuksen raportteja 8/2014  

Hankkeen nimi 
Laatunormit hallinnan perustana (ENSCA) 

Diaarinumero 
SYKE-2009-R-19 

Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Ympäristöpolitiikkakeskus 

Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Erikoistutkija Helena Valve 

Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
 

Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
Suomen Akatemia (74%), SYKE (26%)  

Hankkeen kesto  
(toteutusvuodet) 
2010-2013 

Hankkeen kustannukset  
SYKEssä yhteensä  
(1000 euroa) 200 

Työpanos SYKEssä  
yhteensä (htv) 
Noin 5 

Hankkeen kustannukset kaikki 
laitokset (1000 euroa) 
767 

Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Hanke on tutkinut ekologisiin laatunormeihin perustuvan ympäristösääntelyn vakiintumista osaksi vesiensuojelun käytäntöjä. 
Tavoitteena on ollut tuottaa tietoa sääntelystrategian ympäristöpoliittisen roolin muotoutumisesta ja tunnistaa tekijöitä, jotka 
vaikuttavat strategian toimivuuteen ja vaikuttavuuteen. Huomio on ollut sekä tiedontuotannon prosesseissa että siinä, miten laaditut 
ekologisen tilan arviot kääntyvät toimenpidesuunnitelmiksi ja nämä mahdollisesti edelleen toimenpiteiksi. Lisäksi tarkasteluissa 
painottui laatunormien vaikutus ympäristö- ja vesilupaharkintaan.  
Hankkeen keskeiset tulokset 
   Hankkeen tulokset viittaavat siihen, että ekologisiin laatunormeihin perustuva ympäristöohjaus toteutuu käytännössä 
eri tavoin kuin miten alun perin on oletettu. Teoriassa yhteisten pelisääntöjen mukaisesti asetetut laatutavoitteet asetta-
vat vakaan perustan joustavalle politiikan toimeenpanolle. Käytännössä ekologisen tilan arviointi ja sen pelisäännöt 
synnyttivät runsaasti jännitteitä etenkin ensimmäisellä suunnittelukierroksella. Vesienhoidon suunnittelussa vesimuo-
dostumien tunnistaminen ja luokittelu ovatkin vaiheita, jotka tuottavat konkreettisia laatunormeja. Tällä norminmuo-
dostuksella on selviä vaikutuksia ympäristöluvan määräytymiseen, joskin todennettavissa oleva yhteys riippuu toimin-
tasektorista.  
   Vesistöjen hyvän tilan saavuttamisessa toimenpideohjelmilla ja edelleen vesienhoitosuunnitelmilla oletetaan olevan 
tärkeä rooli. Tutkimustulokset kuitenkin kyseenalaistavat tämän oletuksen. Suunnitelmien mahdollisesti heikko ohja-
usvaikutus on ristiriidassa toimenpideohjelmien ja ylipäätään vesienhoitosuunnitelmien laadintaan käytetyn työmäärän 
kanssa. Tosin seuraavilla suunnittelukierroksilla tiedonhankinta ja suunnittelu voi perustua jo olemassa olevan aineis-
ton päivitykseen. Tämä ei kuitenkaan täysin poista suunnittelun perusongelmaa: ohjausvaikutuksen vähyys vesittää 
toimenpideohjelmien mahdollisuuksia toimia sidosryhmäyhteistyön muotona ja kansalaisosallistumisen kanavana. 
   Tutkimushankkeessa laadittu analyysi kahdesta eri toimintaohjelmasta annetuista kansalaispalautteista osoittaa, että 
vesiensuojelukysymyksiä tarkastellaan osana arjen elämismaailmaa ja paikallisia ympäristökamppailuja. Vesienhoidon 
suunnittelu tulkittiin usein viimeiseksi oljenkorreksi, jonka kautta vesien tilaa koskevalle huolelle pyrittiin saamaan 
näkyvyyttä. Tutkimus tarjoaa yhden esimerkin tavasta, jolla kansalaispalautetta voidaan analysoida vesienhoitosuunni-
telmien laadinnan yhteydessä. 
   Vesienhoidossa painotetaan yhä enemmän myös kumppanuuteen ja hankerahoitukseen perustuvan yhteistoiminnan 
merkitystä vesiensuojelun ja kunnostuksen käytännön toteutuksessa. Pitkälti maaseudun kehittämisvaroin toteutettu 
hankerahoitus tuo kuitenkin mukanaan tiukat sisällölliset ja ajalliset vaateensa siitä, minkälainen yhteistoiminta on 
ylipäätään mahdollista tai oikeutettua. Hankkeessa toteutettu tapaustutkimus peräänkuuluttaakin lisähuomiota niihin 
rajanvetoihin, joita kumppanuuksien kokoaminen ja koossapitäminen edellyttää.  
   Kaiken kaikkiaan hankkeen tulokset viittaavat siihen, että laatunormeihin perustuva ympäristöohjaus sisältää riskejä, 
jotka on hyvä tiedostaa. Kuten muukin ympäristölainsäädäntö, myös vesipuitedirektiivi ja meristrategiadirektiivi tar-
joavat mahdollisuuden ei-toivottuun vallankäyttöön ja eräänlaiseen ohjauskeinon haltuunottoon (”regulatory capture”). 
Uusi sääntelystrategia ei automaattisesti paranna ympäristöhallinnon asemaa suhteessa muihin toimijoihin. 
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
   Hankkeen tuloksia on esitelty laajasti ympäristöhallinnon koulutus- ja neuvottelupäivillä. Tammikuussa 2013 
järjestettiin tilaisuus, jossa alustavista tuloksista keskusteltiin ympäristöministeriön ja ELY-keskusten edustajien 
kanssa. Hankkeen tuloksia on mahdollista hyödyntää seuraavilla vesienhoidon suunnittelukausilla sekä 
meristartegiadirektiivin toimeenpanossa.  
   Tuloksista voidaan joiltakin osin tehdä johtopäätöksiä myös suhteessa sellaiseen muuhun sellaiseen sääntelyyn  jossa 
ohjaus ohjaus perustuu suunnittelutyökalun hyödyntämiseen (esim. ilmastolaki).  
   Ympäristöministeriö on perustanut työryhmän pohtimaan suunnitelmien ja ohjelmien lainsäädännöllistä asemaa.   
Hankkeen ympäristökuormituksen arvioinnin toteutuminen (suhteessa tehtyyn arviointiin) 
Kuten arvioitu. 
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
Toistaiseksi ilmestyneet tai painossa olevat julkaisut:  
Valve, Helena, Maria Åkerman, Minna Kaljonen 2013. ’You only start filling in the boxes’: natural resource management and the politics of plan-
ability. Environment and Planning A 45: 2084–2099. 
Valve, Helena, Jussi Kauppila, Minna Kaljonen, Pirkko Kauppila. Kohti ekologista tilaa: Miten syntyy vesiensuojelutoimenpide? 
Ympäristöpolitiikan ja -oikeuden vuosikirja 2013, painossa. 
Jankkari, J. 2013. Arjen ja byrokratian rajapinnalla – kansalaispalaute vesienhoidon suunnittelussa. Suomen ympäristö 8/2013. Finnish Environment 
Institute, Helsinki. 
 Kauppila, Jussi 2011. Pintaveden normatiivinen tila. Ympäristöpolitiikan ja -oikeuden vuosikirja 2011, s. 7-48 
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Paikka ja aika 
Helsinki, 10.1.2014 

Laatija 
Helena Valve 

Hankkeen nimi 
Ympäristön kannalta haitalliset tuet 

Diaarinumero 
SYKE-2012-R-70 

Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Ympäristöpolitiikkakeskus 

Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Johtava asiantuntija Jorma Jantunen  

Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
Ympäristöministeriö 

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

Hankkeen kesto  
(toteutusvuodet) 
2012-2013 

Hankkeen kustannukset  
SYKEssä yhteensä  
(1000 euroa) 40 

Työpanos SYKEssä  
yhteensä (htv) 
0,4 

Hankkeen kustannukset kaikki 
laitokset (1000 euroa) 
40 

Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Projektin tarkoituksena oli jatkaa VM:ssä aloitettua työtä  ja selvittää ympäristölle haitalliset tuet. 
Hankkeen keskeiset tulokset 
  
  Ympäristölle haitallisia tukia on Suomessa lähinnä energia-, liikenne ja maataloussektorilla. Tarkasteltujen 
potentiaalisten ympäristön kannalta haitallisten tukien yhteen laskettu summa on 4-5 mrd. €.  
   Vuoden 2011 kasvihuonekaasupäästöistä 80 % oli peräisin energiasektorilta.Tarkastellut energiasektorin 
ympäristörasitusta lisäävät tuet ovat verotukia. Näistä suurimmat ovat teollisuuden ja kasvihuoneiden alempi 
verokanta (400 M€), turpeen alempi verokanta (129 M€) ja energiaintensiivisen teollisuuden veroleikkuri (120 M€). 
Tarkasteltujen energiasektorin tukien yhteissumma on noin 717 M€. 
   Liikenteen osuus on yli puolet direktiiveillä säännellyistä ilmapäästöistä. Kotimaan liikenteen osuus kasvihuone-
kaasupäästöistä oli vuonna 2011 noin viidesosa. Liikennesektorin tuista merkittävimmät ovat dieselpolttoaineen 
normia alempi verokanta (505 M€), työkoneissa käytetyn kevyen polttoaineen normia alempi verokanta (409 M€), 
km-korvaus (ylikompensoiva osuus) (170 M€) ja työmatkakuluvähennys  (1100 M€). Lisäksi autoetu ja pysäköintietu 
ovat merkittäviä yksityisautoilun kannustimia (hallinnollisia tukia). Autoedun on arvioitu olevan jopa 500-1600 M€ 
suuruinen luontoisetu. Tarkasteltujen tukien kokonaisarvo on noin 2,2 mrd. euroa.   
   Suomessa maatalous on suurin yksittäinen vesistöjen ravinnekuormittaja. Noin 55 % vesistöjen typpikuormituksesta 
ja 65% fosforikuormituksesta on maataloudesta peräisin. Lisäksi maataloudella on vaikutuksia luonnon 
monimuotoisuuteen. Maataloussektorilla ympäristörasitusta lisäävien tukien suuruus on yli 1,1 mrd. euroa. Näistä 
merkittävimmät ovat Maa- ja puutarhatalouden kansallinen tuki (559 M€), Luonnonhaittakorvaus (LFA-tuki) (422 
M€) ja maatalouden rakennetuet (96 M€). Metsätalouden tuet eivät osoittautuneet merkittävästi ympäristövaikutuksia 
lisääviksi.  
   Lisäksi arvioitiin laaja joukko yritystukia, joista suurinta osaa ei ole sisällytetty raporttiin. Vain muutamalla 
yritystuella vaikuttaisi olevan suoria ympäristövaikutuksia. Tarkasteltujen potentiaalisesti ympäristön kannalta 
haitallisten yritystukien suuruus on yhteensä 116 M€. 
   Muutokset suurimpiin tukiin energia-, liikenne- ja maataloussektoreilla tulisi tehdä EU- tai globaalitasolla. Joitakin 
haitallisia tukia olisi mahdollista karsia kansallisesti. Haitallisten ympäristövaikutusten ohella myös tuen sosiaaliset ja 
taloudelliset hyödyt tulisi aina ottaa huomioon muutosvaihtoehtoja pohdittaessa. Mikäli tuen poistamisesta aiheutuvat 
haitat ovat suuremmat kuin saavutettavat ympäristöhyödyt, ei tukea kannata poistaa. Mikäli tuen poistamisesta 
seuraavat hyödyt ylittävät siitä aiheutuvat haitat, on muutos perusteltu. 
   Pääministeri Kataisen hallitusohjelmassa ympäristölle haitallisten tukien karsiminen tukee osaltaan  laajempaa 
tavoitetta ekologisesti kestävää kasvun ja työllisyyden edistämisestä. Haitallisten tukien poistaminen tai vähentäminen 
edistää rakennemuutosta kohti vähähiilistä ja resurssitehokasta yhteiskuntaa. Mikäli ympäristön kannalta haitallisia 
tukia poistetaan asteittain, teollisuus ja liikennesektori  voivat sopeutua muutoksiin. Näin luotaisiin kannustin 
investoida vähäpäästöisiin tuotantomenetelmiin ja liikkumismuotoihin.  
 
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Tuloksia käytettiin/käytetään valtion budjettivalmisteluissa vuoden 2014 budjetista eteenpäin. 
Hankkeen ympäristökuormituksen arvioinnin toteutuminen (suhteessa tehtyyn arviointiin) 
Arvion mukainen. 
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
Ympäristön kannalta haitalliset tuet, YMra 13/2013 
Paikka ja aika 
Helsinki, 9.1.2014 

Laatija 
Jorma Jantunen 
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Hankkeen nimi 
Pohjaeläinmittausten uudet ICT-sovellukset kemikaalien 
riskinarvioinnissa - Zoobenthos ICT 

Diaarinumero 
 SYKE-2011-V-8 

Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Laboratoriokeskus 

Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Johtava tutkija Kari-Matti Vuori 

Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
Jyväskylän yliopisto (Bio- ja ympäristötieteiden laitos, 
Tietotekniikan laitos) 

Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
Tekes (60%), SYKE (29,3%), Pohjanmaan vesi 
ja ympäristö ry (6,7%), Pöyry Finland Oy 
(3,3%), Probenthos Oy (0,7%) 

Hankkeen kesto  
(toteutusvuodet) 
2011-2013 

Hankkeen kustannukset  
SYKEssä yhteensä  
(1000 euroa) 150 

Työpanos SYKEssä  
yhteensä (htv) 
1,6 

Hankkeen kustannukset kaikki 
laitokset (1000 euroa) 
250 

Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Hankkeen päätavoitteena oli kehittää uusia pohjaeläimiin perustuvia, kustannustehokkaita tieto- ja viestintä-
teknologian sovelluksia toksisuusvaikutusten havaitsemiseksi, dokumentoimiseksi ja tulkitsemiseksi. Ta-
voitteena oli hyödyntää ICT-tekniikoita pohjaeläinmittauksissa: 1) morfologisten vaurioiden digitaalinen 
todentaminen konenäön ja hahmontunnistuksen avulla, 2) automatisoitu käyttäytymisvasteiden mittaus 
perustuen eläinten sähköisen ominaisvastuksen muutoksiin ja 3) infrapunakuvauksen ja spektrografin käyttö 
metallisaastuneisuuden osoittamisessa.  
   Hanke kehittää vesialan yritysten osaamista ja valmiutta uusien mittausmenetelmien käyttöönottoon ja luo 
pohjan niiden kaupallisille sovelluksille koti- ja ulkomaisilla markkinoilla. 
 
Hankkeen keskeiset tulokset 
Surviaissääsken toukkien pääkapselien yksinkertaisten morfologisten vaurioiden todentaminen onnistui 
konenäöllä, mutta hankalampien vaurioiden tunnistamiseksi vaaditaan perinteinen mikroskooppitarkastelu. 
Mikroskooppikuvauksesta on syntynyt morfologisten vaurioiden digitaalinen kuvapankki ja visuaalisen 
vertailun esimerkit. 
   Eläinten käyttäytymistä mittaava Multispecies Freshwater Biomonitor –laitteiston (MFB) soveltuvuustes-
taus laboratoriossa käyttäen nahkiaisen toukkaa ja Kymijoen sedimenttiä osoitti vasteen välittömyyden ja 
herkkyyden verrattuna perinteisiin kasvuun ja kuolleisuuteen perustuviin mittareihin. Päiväkorennon käyt-
täytymisvaste virtaavassa vedessä kenttäolosuhteissa (Talvivaara) osoitti laitteiston käyttökelpoisuuden 
kenttäolosuhteissa. Käyttäytymisvasteet olivat helposti mitattavissa ja lyhyen, kolmen tunnin altistuksen 
seurauksena toukat olivat aktiivisempia kaivoskohteissa kuin referenssipaikossa, mikä voidaan tulkita stres-
sivasteeksi.  
   Vesiperhosen toukkien altistus kadmiumille osoitti hyperspektrikamerakuvien perusteella annos-
värinmuutosvastesuhteen. Tulosten perusteella infrapunakuvauksesta voidaan kehittää metallisaastuneisuu-
den arviointiin helppokäyttöinen indikaattorimenetelmä, mikä auttaa kohdentamaan tarkempaa metal-
lianalytiikkaa oikeisiin kohteisiin.  
   Hankkeen tuloksena toksisuusvaikutusten mittaustekniikoihin liittyvä osaaminen kehittyi ja yritysten ja 
tutkijoiden kansallinen ja kansainvälinen verkottuminen lisääntyi. 
 
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
 
Ekotoksisuuden digitaalinen todentaminen 
Konenäön eli digitaalisten kuvien ja hahmontunnistusohjelmiston hyödyntäminen vaurioarvioinnissa laajen-
taa vasteen tulkinnan pienen asiantuntijayhteisön ulkopuolelle. Laadunvarmistus ja menetelmäkehitys jat-
kuvat kansainvälisellä ring-testillä, jossa 21 asiantuntijaa ja konenäkö arvioivat samat vauriot.  
   Tavoitteena on myös saada surviaissääsken hampaiston morfologisten vaurioiden mittaus ja tulkinta se-
dimenttien integroivana haitta-ainevasteena standardisoitua. Tähän liittyvä kansainvälinen CEN-
standardisointityö on aloitettu. Konenäön hahmontunnistustekniikan avulla voidaan helpottaa morfologisten 
vaurioiden työlästä mikroskopointia. Kehitetty tietokoneohjelma avaa mahdollisuuksia kaupalliseen sovel-
lukseen (mm. hanketta rahoittaneet ympäristöalan konsultit). 
 
Automatisoitu käyttäytymisvasteiden mittaus 
Käyttäytymisvasteiden automatisoitu mittaus säästää aikaa ja rahaa kaikissa vaikutusarvioinneissa. Mene-
telmä voi jatkuvatoimisena osin korvata perinteistä pitoisuusanalytiikkaa vesistötarkkailuissa. SYKE on 
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pilotoinut MFB-laitetta Talvivaaran virtavesissä. Tulokset antavat hyvän pohjan jatkokehitykselle ja auttoi-
vat osaltaan syksyllä 2012 Talvivaaran päästöjen vaikutusten riskinarvioimisessa. MFB-laitteeseen perustu-
vaa menetelmää voidaan hyödyntää ympäristötutkimuksessa ja tarkkailuissa; mm. Pöyry Oy on ilmaissut 
kiinnostuksensa laitteen käyttöön.  

 
Infrapunakuvaus metallisaastuneisuuden arvioinnissa 
Spektrikameran käyttösovelluksia tutkitaan parhaillaan useissa hankkeissa. Tämän hankkeen pilotoimat 
vesiympäristön haitta-ainemittaukset laajentavat laitteen sovellusaluetta teollisuudesta ympäristöanalytiik-
kaan. Spektrikamera voi tarjota mahdollisuuden nopeaan ja edulliseen metallisaastuneisuuden arviointiin 
eliönäytteistä.  
 
Kaupallistamismahdollisuudet  
Hankkimalla sovellukset yritykset voivat myydä uusia menetelmiä mm. jätevesipäästöjen, kaivosten, sedi-
menttien ruoppausten ja vesirakennushankkeiden velvoitetarkkailuihin ja YVA-selvityksiin nopeina ja kus-
tannustehokkaina menetelminä. 
 
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 

Kaikista osahankkeista on tekeillä tieteelliset julkaisut osana BYTL:n väitöskirjatyötä. Tietotekniikan laitoksen ko-
nenäöstä sekä spektrikuvantamisesta on tekeillä kansainväliset julkaisut (2014). 
• Salo H, Hänninen J, Tirronen V, Eskelinen M, Kotilainen P, Karjalainen A, Hämäläinen H, Salmelin J, Meissner 

K, Anttila-Huhtinen M, Vuori K-M. 2013. Konenäkösovellus pohjaeläinten suuosien epämuodostumien havait-
semiseksi automaattisesti. Posteri, Suomen limnologisen yhdistyksen vuosipäivät, 10-11.4., Helsinki 

• Salmelin J, Karjalainen A, Leppänen M, Hämäläinen H & Vuori K-M. Mayfly larval behaviour measured by 
Multispecies Freshwater Biomonitor® as an in situ stress indicator – A pilot study in Talvivaara. Posteri, Finnish 
Conference of Environmental Sciences, 2.-3.5.2013 Tampere. 

• Järvistö J., Salmelin J., Karjalainen A.K., Anttila-Huhtinen M., Wallin J., Hovinen T. & Vuori K.-M. 2013. As-
sessing metal pollution and ecotoxicity of coastal sediments affected by loading from point and non-point 
sources. Posteri, 11th Finnish Conference of Environmental Sciences, Tampere 2.-3.5.2013. 

• Salmelin J., Karjalainen A., Leppänen M., Hämäläinen H. and Vuori K-M. 2013. Behavioural responses of Hep-
tagenia dalecarlica (Ephemeroptera: Heptageniidae) larvae in the Talvivaara mine region, north eastern Finland: 
pilot study results on applicatipn of Multispecies Freshwater Biomonitor® technology. In: Pynnönen S. & Tuh-
kanen T. (Eds.) Proceedings, 11th Finnish Conference of Environmental Sciences, Tampere 2.-3.5.2013. ISBN 
978-952-15-3049-4, Juvenes Print-TTY, Tampere, s. 62-65.  

• Järvistö J., Salmelin J., Karjalainen A.K., Anttila-Huhtinen M., Wallin J., Hovinen T. & Vuori K.-M. 2013. Met-
al concentrations and ecotoxicity assessment of coastal sediments under the influence of the Kokkola region 
point and non-point pollution sources. In: Pynnönen S. & Tuhkanen T. (Eds.) Proceedings, 11th Finnish Confer-
ence of Environmental Sciences, Tampere 2.-3.5.2013., Juvenes Print-TTY, Tampere, s. 48-51. 

• Salmelin J. 2013: A pilot study on behavioural responses of lamprey larvae to contaminated sediments measured 
by Multispecies Freshwater Biomonitor®. Lyytikäinen M. (toim.) EnSTe (The Finnish Doctoral Programme in 
Environmental Science and Technology) yearbook 2013, 5 s.   

• Närkki S. & Toivanen H. 2013. Kuljetuskäsittelyn ja laboratorioakklimointiajan vaikutus ukkoseulakkaan touk-
kien kidusvaurioihin sekä henkilön vaikutus vauriotulkintaan. LuK-tutkielma, Bio- ja ympäristötieteiden laitos, 
JY, 13 s.  

• Ratia H., Kalliolinna M. 2013. Kokkolan edustan yhteistarkkailun tulokset 2012. Pohjanmaan vesi ja ympäristö 
ry, 54 s. 

• Salmelin J., Hämäläinen H., Karjalainen A., Leppänen M., Vuori K-M., Kiviranta H. & Anttila-Huhtinen M. 
2013. Kymijoen sedimenttien ekotoksisuus - Pohjaeläinten käyttäytymisvasteiden mittauspilotointi MFB-
laitteistolla. Raporttiluonnos. 

Paikka ja aika 
Jyväskylä, 8.1.2014 

Laatija 
Matti Leppänen 
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Hankkeen nimi 
Nesteliekkiruiskutettu nanopäällyste joustaville 
ratamateriaaleille 2 (NANORATA 2) 

Diaarinumero 
SYKE-2011-A-2 

Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Laboratoriokeskus 

Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Erikoistutkija Markus Sillanpää 

Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
Tampereen teknillinen yliopisto, Åbo Akademi, Stora 
Enso, UPM, Beneq, Institute for Surface Chemistry 
(YKI), Paper and Fibre Research Institute (PFI), 
Caltech, ETH Zürich 

Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
Tekes (70%), SYKE (30%) 

Hankkeen kesto  
(toteutusvuodet) 
2011-2013 

Hankkeen kustannukset  
SYKEssä yhteensä  
(1000 euroa) 80 

Työpanos SYKEssä  
yhteensä (htv) 
0,7 

Hankkeen kustannukset kaikki 
laitokset (1000 euroa) 
1 200 

Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Keskeinen tutkimuskohde hankkeessa oli nesteliekkiruiskutekniikan soveltaminen nanohiukkaspinnoitteen 
valmistamiseksi joustavan ratamaisen materiaalin (esim. paperi ja kartonki) pinnalle. Menetelmä on 
kehitetty Suomessa vuosina 2008-2010. Pitkän tähtäimen tavoittena on luoda suomalainen nanopinnoitus-
menetelmä suurille pinta-aloille. Projektin päätavoitteina olivat: 

- Nesteliekkiruiskunpinnoituksen saannon parantaminen lähelle 100%:a. 
- Uusien sovellutusten etsiminen jo todistetusti toimiville pinnoille 

  - Valmistetun nanohiukkaspinnoitetun tuotteen elinkaaren selvittäminen käyttäen elinkaarianalyysiä. 
Hankkeen keskeiset tulokset 
SYKEn laboratoriokeskuksessa tutkittiin titaanidioksidihiukkasilla pinnoitetun paperin valmistusprosessin 
tehokkuutta ja pinnoituksen kestävyyttä huomioiden tuotteen elinkaaren kannalta relevantit tekijät (UV, 
pH). Pinnoitteen todettiin olevan riittävän homogeeninen ja kestävä, mutta pinnoitusprosessin tehokkuus 
vaatii parannuksia ennen tekniikan käyttöönottoa teollisessa mittakaavassa. 
 
SYKE kulutuksen ja tuotannon keskuksessa tarkasteltiin nanopinnoitteen käytön hyötyjä perinteiseen 
pinnoitukseen verrattuna valitussa esimerkkituotteessa. Vertailu tehtiin elinkaariarvioinnin avulla. Koska 
titaanidioksidinanohiukkasten ympäristökäyttäytymisestä ja -vaikutuksista on puutteellisesti tietoa, 
lähtöaineiston tietoja täydennettiin saatavana olevilla titaanidioksidin yleisillä tiedoilla. Tulosten perusteella 
tuotteen ympäristökuormitus pienenee perinteisen pinnoituksen (maitohappopolymeeri) ohenemisesta 
johtuvan materiaalisäästön myötä. 
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
SYKEn tuottamaa tietoa voidaan käyttää aineiden ja tuotteiden riskinarvioinnissa. Myös yrityksille tieto 
ympäristövaikutuksista on merkittävää tuotekehityksen ja liiketoiminnan kannalta. 

 
Koko hankkeen tasolla ensivaiheen tuloksia voivat hyödyntää paperi- ja kartonkituotteiden valmistajat 
kehittämällä uusia tuotteita tai parantamalla nykyisten tuotteiden ominaisuuksia. Kilpailuetua syntyy myös 
tuotantotehokkuuden parantuessa ja materiaalin kulutuksen pienetessä. Samanaikaisesti metsäklusterin 
laitetoimittajat saavat uuden, suojatun pintakäsittelyprosessin maailmanmarkkinoille. Täten projektin 
odotetuilla tuloksilla on suuri taloudellinen merkitys Suomen metsäklusterissa toimiville yrityksille lyhyellä 
aikajänteellä. Pidemmällä aikajänteellä projektin tuloksia voidaan hyödyntää painettavassa 
funktionaalisuudessa ja elektroniikassa, mm. painetun diagnostiikan sovelluksissa. 
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
Judl J. & Mattila T. Comparative life cycle assessment of cardboard coating for liquid packaging. 
(Käsikirjoitus lähetetään vertaisarvioituun julkaisusarjaan). 
 
Teisala H., Haapanen J., Kuusipalo J., Mäkelä J., Sillanpää M. et al. Optimization of iquid flame sprayed 
nanocoating for flexible roll-to-roll web materials at high line speeds.  
(Käsikirjoitus lähetetään vertaisarvioituun julkaisusarjaan). 
Paikka ja aika 
Helsinki, 15.1.2014 

Laatija 
Markus Sillanpää 
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Hankkeen nimi 
FRESHMON - High Resolution Freshwater Monitoring: 
FreshMon GMES Downstream Services 

Diaarinumero 
SYKE-2009-T-36 

Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Tietokeskus 

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

Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
EOMAP, BC, WI, EAWAG 

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

Hankkeen kesto  
(toteutusvuodet) 
2010-2013 

Hankkeen kustannukset  
SYKEssä yhteensä  
(1000 euroa) 609 

Työpanos SYKEssä  
yhteensä (htv) 
4 

Hankkeen kustannukset kaikki 
laitokset (1000 euroa) 
2 710 

Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Kehittää vedenlaadun kaukokartoitusmenetelmiä erityisesti järvillä ja rannikkoalueilla. 
 
Hankkeen keskeiset tulokset 
 
Hankkeessa saatiin aikaan seuraavia tuloksia: 
- Selvitettiin käyttäjien kanssa, millaiset kaukokartoitustuotteet palvelisivat heitä parhaiten (erityisesti 
vesipuitedirektiivin vaatimukset). 
- Tuotettiin uusia järvien tilaa kuvaavia satelliittikuviin (Envisat MERIS -instrumentti) perustuvia tuotteita 
(esim. vesipuitedirektiivin vaatimia klorofylli-pitoisuuksia). 
- Verrattiin tuotteita maastomittauksiin ja havaittiin, että käytetty menetelmä ei toimi hyvin humusjärvillä. 
- Julkaistiin tuotteita rajapinnoilla ja luotiin aineistolle sopiva metatietomalli. 
- Suoritettiin maastomittauksia, joissa kerättiin tietoa erityyppisten järvien optisista ominaisuuksista. 
- Selvitettiin, minkä suuruista osuutta Suomen järvistä voidaan seurata kaukokartoituksella, kun käytössä on 
MERIS:in kaltainen 300 m maastoerotuskyvyn omaava instrumentti. 
- Tuotettiin rannikolta tarkan resoluution (2 m) syvyyskartta-aineistoja. 
  
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Tehtyjä tuotantoketjuja ja optisia mittauksia hyödynnetään muun muassa FP7 Global Lakes Sentinel 
Services (GLaSS) projektissa (2013-2016), jossa keskitytään uusien Sentinel-2 ja -3 satelliittien käyttöön 
vedenlaadun kaukokartoituksessa erityisesti humusjärvissä. 
 
Hankkeen ympäristökuormituksen arvioinnin toteutuminen (suhteessa tehtyyn arviointiin) 
Kuormitus johtui lähinnä kokous- ja mittausmatkoista. Niitä tehtiin suunnitelman mukaisesti, joten kuormitus 
oli arvion mukainen.  
 
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
Satelliittituotteiden validointiraportit, konferenssiesitelmiä (ESA 3rd MERIS/(A)ATSR & OLCI/SLSTR 
Preparatory workshop, ESA Sentinel 2 Preparatory Symposium, ESA Living Planet Symposium), Remote 
Sensing of Environment lehteen lähetetty käsikirjoitus. 
 
Paikka ja aika 
Helsinki, 23.1.2014 

Laatija 
Sampsa Koponen 
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Hankkeen nimi 
Capacity building of the GIS Center of the Ministry of 
State for Antiquities Affairs of Egypt 

Diaarinumero 
SYKE-2009-J-115 

Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Kansainvälisten asiain yksikkö 

Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Project Manager Tea Törnroos / 
GIS Expert Riitta Teiniranta 

Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
Hanke toteutettiin ulkoasiainministeriön institutionaali-
sen yhteistyön instrumentilla SYKEn ja Egyptin mui-
naismuistoministeriön yhteistyönä 

Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
UM (100%) 

Hankkeen kesto  
(toteutusvuodet) 
2010-2013 

Hankkeen kustannukset  
SYKEssä yhteensä  
(1000 euroa)  494 

Työpanos SYKEssä  
yhteensä (htv) 
3 

Hankkeen kustannukset kaikki 
laitokset (1000 euroa) 
494 

Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
SYKEn ja Egyptin muinaismuistoviraston välinen yhteistyö pohjautui vuosina 2000-2007 toteutettuun kah-
denväliseen kehitysyhteistyöhankkeeseen, minkä aikana kehitettiin muinaismuistojen suojelua tukeva paik-
katietojärjestelmä (EAIS - Egyptian Antiquities Information System) sekä perustettiin erillinen paikkatieto-
keskus.  
 
Institutionaalisen yhteistyöhankkeen tarkoituksena oli koulutuksen ja asiantuntijatuen avulla vahvistaa 
paikkatietokeskuksen kykyä ylläpitää ja kehittää tietojärjestelmää sekä parantaa järjestelmään kerätyn tie-
don saatavuutta ja käyttöä. Hankkeen aikana vahvistettiin myös paikallishallinnon valmiuksia osallistua 
tiedon keräämiseen ja ylläpitoon sekä järjestelmän käyttöön.  
  
Hankkeen keskeiset tulokset 
Hankkeen tuloksena paikkatietojärjestelmä sisältää kattavat tiedot ja kartta-aineistot lähes kaikista suojel-
luista muinaismuistoista, sekä huomattavan määrän tietoa muista merkittävistä kulttuurimuistomerkeistä eri 
aikakausilta. Järjestelmään talletettu tieto muodostaa ainutlaatuisen tietovarannon Egyptin muinaismuistois-
ta ja kulttuurimuistomerkeistä.  
 
Toteutetun laajan koulutusohjelman avulla paikkatietokeskuksen henkilöstön valmiudet tietojärjestelmän 
teknisen ylläpidon ja kehittämisen osalta vahvistuivat. Hanke perehdytti myös kaukokartoituksen tarjoamiin 
mahdollisuuksiin seurantatiedon keruussa. Keskuksen kyky osallistua kansalliseen paikkatietopalvelujen ja 
-aineistojen kehittämiseen vahvistui muun muassa paikkatietoinfrastuktuuriin ja avoimeen datapolitiikkaan 
liittyvällä koulutuksella.   
 
Hankkeen aikana kehitettiin työkaluja ja testattiin menetelmiä paikkatietokeskuksen internet-sivujen 
(www.giscenter.gov.eg) kehittämiseksi sekä intranetpalveluiden vahvistamiseksi. Lisäksi luotiin formaatti 
suojelukohteiden karttoja ja kuvailevaa tietoa sisältävälle e-julkaisulle.  
 
Muinaismuistojen nykytilaa koskevan tiedon kerääminen maastokäynneillä ja paikkatietokeskuksen omin 
resurssein ei ole tehokasta pitkällä tähtäimellä. Hankkeen aikana kehitettiin yhteistyössä paikallisviran-
omaisten kanssa koulutusohjelma, jolla vahvistetaan valmiuksia kerätä ja päivittää tietoa paikallisesti.  
Lisäksi toteutettiin useita näyttelyitä ja workshoppeja eri puolilla Egyptiä. Niiden tavoitteena oli lisätä eri 
sidosryhmien tietoisuutta tietojärjestelmästä ja sen tarjoamista mahdollisuuksista.  
 
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Vuoden 2011 arabikevään myötä hanke toteutettiin varsin poikkeuksellisissa olosuhteissa. Osana Egyptin 
hallintoa myös muinaismuistovirasto oli jatkuvien muutosten kohteena. Näistä huolimatta hanke saavutti 
hyvin sille asetetut tavoitteet. Myllerrystenkin keskellä paikkatietokeskus onnistui säilyttämään asemansa 
huippuyksikkönä, joka kykenee tuottamaan tietoa äkillisiin yhteiskunnallisiin tarpeisiin. Hyvä esimerkki 
tästä ovat heti kansannousun jälkeen puolustusministeriölle tehdyt kartat muinaismuistojen sijainnista.  
 
Hanke on tarjonnut hyvän viitekehyksen edistää tiedon avointa saatavuutta uutena tulevaisuuden toiminta-
tapana, josta hyötyvät kaikki. Tiedon digitalisointi on ensimmäinen askel tähän suuntaan, ja digitaalisen 
tiedon jakaminen oman organisaation tai hallinnonalan sisällä on jo merkittävä edistysaskel Egyptissä. 
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Hanke kannusti muinaismuistoviranomaisia kehittämään järjestelmiä tiiviissä vuorovaikutuksessa muiden 
toimijoiden kanssa niin omalla hallinnonalalla kuin laajemminkin.   
 
Pitkäjänteisen työn tuloksena syntynyt tietojärjestelmä tarjoaa kansallisesti ja kansainvälisesti uudenlaisia 
yhteistyömahdollisuuksia muinaismuistohallinnolle, jotka voivat eri tavoin edistää kulttuuriperinnön suoje-
lua. Egyptologian alalla erittäin arvostetun tieteellisen julkaisun (Topograhpical Bibliography / Porter & 
Moss) ehdotus kehittää karttaliittymä EAIS-tietojärjestelmästä tieteellisiin julkaisuihin oli hyvä osoitus 
kehittämistyön vaikuttavuudesta.  
 
Hankkeen aikana tunnistettiin useita mahdollisia aihepiirejä jatkoyhteistyölle. Kansallinen yhteistyö paikka-
tieto- ja tietojärjestelmätyössä on vasta muotoutumassa Egyptissä, minkä vuoksi kansainvälisellä yhteistyöl-
lä on tärkeä merkitys kehittämisessä myös jatkossa.    
 
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
Raportointi perustuu ulkoasiainministeriön ohjeiden mukaisiin vuosiraportteihin ja loppuraporttiin. 
Työkäyttöön hankkeessa on tehty lukuisia raportteja, mutta varsinaisia julkaisuja hankkeesta ei ole. 
 
Paikka ja aika 
Helsinki, 20.1.2013 

Laatija 
Tea Törnroos 
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Hankkeen nimi 
Improving Emission Control in Turkey - EU Twinning 

Diaarinumero 
SYKE-2010-J-57 

Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Kansainvälisten asiain yksikkö 

Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Yksikönpäällikkö Kimmo Silvo /                                        
Projektikoordinaattori Kati Pritsi 

Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
Itävallan ympäristövirasto UBA Vienna 

Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
EU (70%), SYKE (30%) (OKA-kustannuksista) 

Hankkeen kesto  
(toteutusvuodet) 
2011-2013 

Hankkeen kustannukset  
SYKEssä yhteensä  
(1000 euroa) 140 

Työpanos SYKEssä  
yhteensä (htv) 
0,32 

Hankkeen kustannukset kaikki 
laitokset (1000 euroa) 
1 200 

Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
The Purpose of the project was to establish the necessary capacity within the Ministry of Environment and 
Urbanisation (MoEU) to transpose and implement the National Emission Ceilings (NEC) Directive 
(2001/81/EC) in Turkey. The project strengthened the institutional capacity to transpose the NEC Directive, 
to prepare inventories and projections and to develop national strategies for reducing emissions.   
 
Hankkeen keskeiset tulokset 
- National Air Emissions Inventory for the NEC pollutants covering emissions from 1990 to 2011 together with the 
Informative Inventory Report (IIR); 
- Draft legislation for the transposition of the NECD; 
- Establishment of Air Emission National Coordination Board (CoBoard); 
- Draft By-law on roles and responsibilities of institutions involved in the process; 
- Strategic Action Plan (SAP) towards meeting emissions ceilings once negotiated with the EU;  
- Emissions Abatement Roadmaps by sectors (EARM) proposing sector specific policies and measures to reduce air 
emissions. 
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
The operation of the Department of Climate Change and Air management under the MoEU has been greatly improved 
in order to: 
- manage the national air emissions inventory; 
- fully transpose the draft By-law on national ceilings; 
- translate the Strategic Action Plan into national legislation where appropriate; 
- adapt sectoral emission abatement roadmaps to national developments and to 
- lead the NECD implementation process by utilising the established air emissions coordination board. 
The improvements in capacity were made visible during the submission of the Air emission inventory in 2012 and 
2013 under the Convention of Long-Range Transboundary Air Pollution (LRTAP). The Turkish experts needed less 
support for their submission than earlier. This was also internationally recognised, and awarded by the Task Force on 
Emission Inventories and Projections (TFEIP) under the UNECE Convention on LRTAP in May 2013. 
 
The future actions to be carried out by the MoEU: 
- Reporting under the LRTAP Convention will continue also in 2014 and the following years. 
- The high-level Air Emission Coordination Board will meet in the future about two times a year in order to take 
decisions on national policies and measures in order to reduce air pollution. The Board is assisted by Technical 
Working groups which will meet more often. 
- The Strategic Action Plan and the Emission Abatement Roadmap need to be updated when emission ceilings are 
negotiated. The beneficiary is aware of this, and has the capacity for further elaboration. 
- The procedures to make the legislative documents become effective and operative is in the hands of the MoEU. 
 
The Twinning project allowed MS and BC experts to closely work together, so personal and professional connections 
were established between the countries. Further cooperation will be welcomed.  
 
Hankkeen ympäristökuormituksen arvioinnin toteutuminen (suhteessa tehtyyn arviointiin) 
SYKEn tarjoamilla palveluilla on ollut lähinnä Helsingin ja Ankaran välillä tapahtuneesta matkustamisesta aiheutuneita 
ympäristövaikutuksia, jotka on huomioitu myös hankkeen aluksi tehdyssä arvioinnissa. 
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
Raportointi perustui Twinning-ohjeiden mukaisiin vuosiraportteihin ja loppuraporttiin. Työkäyttöön hankkeessa on 
tehty lukuisia raportteja ja ohjeistoja, mutta varsinaisia julkaisuja hankkeesta ei ole. Hankkeessa oli 4 komponenttia, 
13 aktiviteettia ja siinä toteutettiin 27 erikseen määriteltyä tehtävää (benchmarks). 
Paikka ja aika 
Helsinki, 24.1.2014 

Laatija 
Kati Pritsi 
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Hankkeen nimi 
Framework Agreement for Project Planning, Evaluation 
and Monitoring Assignments in Western Balkans I & II 

Diaarinumero 
SYKE-2008-J-112-J8 

Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Kansainvälisten asiain yksikkö 

Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Yksikönpäällikkö Tea Törnroos (2008-2010),  
Projektipäällikkö Pekka J. Salminen (2010-2013) 

Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
Ulkoasiainministeriö (100%) 

Hankkeen kesto  
(toteutusvuodet) 
2008-2013 

Hankkeen kustannukset  
SYKEssä yhteensä  
(1000 euroa)  117 

Työpanos SYKEssä  
yhteensä (htv) 
0,6 

Hankkeen kustannukset kaikki 
laitokset (1000 euroa) 
      

Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Länsi-Balkanin puitesopimusten tarkoituksena oli tuottaa ulkoasiainministeriölle hankesuunnittelu-,  
seuranta- ja arviointipalveluja, joiden tavoitteena oli varmistaa seuraavien hankkeiden korkea laatu: 

- Education for Sustainable Development in Western Balkans implemented by the Regional Environmen-
tal Center (REC) 
- Sustaining Rural Communities and their Traditional Landscapes through Strengthened Environmental 
Governance in Transboundary Protected Areas of the Dinaric Arc (Environment for People in the Dinaric 
Arc) implemented by the International Union for Conservation of Nature (IUCN) 
- Securing Ecological Coherence in the Dinaric Arc: Toward an Effective Network of Protected Areas 
(IUCN) 
- Biodiversity and Ecosystem Services for Local Sustainable Development in the Western Balkans (SEE 
BAP) implemented by the European Centre for Nature Conservation (ECNC) 
- Local Biodiversity Action Planning Network in the Western Balkans (SEE BAP II, ECNC) 
- Preparatory Assistance to Sustainable Development of Dragash, Kosovo, implemented by the United Na-
tions Development Programme (UNDP) 
- Conservation of Biodiversity and Sustainable Land Use Management in Dragash, Kosovo, implemented 
by the UNDP.  
 

Hankkeen keskeiset tulokset 
UM ja hankkeiden toteuttajat saivat apua hankkeiden valmisteluun, ennakkoarviointeihin, väliarviointeihin 
ja seurantaan. Annetun avun voidaan olettaa parantaneen hankesuunnitelmien, toteutuksen ja raporttien 
laatua. Saadun palautteen perusteella asiakas (UM) vaikutti tyytyväiseltä saamaansa palveluun.  
 
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
UM ja hankkeiden toteuttajat hyödynsivät palvelun tuloksia hankkeiden suunnittelussa, arvioinnissa, seu-
rannassa ja ohjauksessa jonkin verran. Esimerkiksi hankkeiden suunnitelmia ja raportteja korjattiin annettu-
jen kommenttien ja ehdotusten perusteella. Tulosten vaikutuksia hankkeiden päätöksenteko-
organisaatioiden kokouksissa on vaikea arvioida vähäisen dokumentoinnin vuoksi. Jatkotoimia ei ole odo-
tettavissa, koska UM:n ja SYKEn välinen puitesopimus ja Suomen kahdenvälinen ja monenkeskinen ympä-
ristöalan kehitysyhteistyö Länsi-Balkanilla ovat päättyneet.  
 
Hankkeen ympäristökuormituksen arvioinnin toteutuminen (suhteessa tehtyyn arviointiin) 
Mahdollisesti tehtyä arviointia ei löytynyt. SYKEn tarjoamilla palveluilla on ollut lähinnä matkustamisesta 
aiheutuneita ympäristövaikutuksia. 
 
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
Lukuisat (julkaisemattomat) kokous-, ennakko- ja väliarviointiraportit sekä seurantamuistiot. 
Paikka ja aika 
Helsinki, 20.1.2014 

Laatija 
Pekka J. Salminen 
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Hankkeen nimi 
Rural Water Supply and Sanitation Project in Western 
Nepal, RWSSP-WN 

Diaarinumero 
SYKE-2008-J-186 

Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Kansainvälisten asiain yksikkö 

Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Projektipäällikkö Lauri Kattelus 8/2008-8/2010 
ja 1/2012-9/2013 / projektikoordinaattori Kati 
Pritsi 9/2010-12/2011 

Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
Ramboll Finland Oy (pääkonsultti) 
Nepalissa Department of Local Infrastructure and 
Agricultural Roads of the Ministry of Federal Affairs 
and Local Development sekä yhdeksän piirikuntaa 
Länsi-Nepalissa 

Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
Hanke on kahdenvälinen kehitysyhteistyöhanke 

  
Ulkoasiainministerö (60%), nepalilaiset 
osapuolet (40%)  

Hankkeen kesto  
(toteutusvuodet) 
2008-2013 

Hankkeen kustannukset  
SYKEssä yhteensä  
(1000 euroa) 
10 (toimeksianto) 
28 (koordinaatio) 

Työpanos SYKEssä  
yhteensä (htv) 
0,15 htv 
lyhytaikainen 
toimeksianto  
0,2 htv koordinaatio  

Hankkeen kustannukset kaikki 
laitokset (1000 euroa) 
15 664 

Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Hankkeen kehitystavoitteena oli kohdealueen köyhimpien ja poissuljettujen ryhmien lisääntynyt 
hyvinvointi. Tarkoituksena oli tyydyttää perustarpeet ja turvata myös köyhimpien ja poissuljettujen 
kotitalouksien (kastittomat ja vähäosaiset kastit) oikeus puhtaan juomaveden saatavuuteen sekä hyvinvointi 
ja hygienia.  
 
Hankkeen tavoittena oli yhtäältä parantaa Länsi-Nepalin asukkaiden elinolosuhteita parantamalla puhtaan 
veden saatavuutta sekä kehittämllä sanitaatiota. Instituutioiden ja ohjausvälineiden kehittäminen oli myös 
keskeisellä sijalla, sillä hankkeen tulosten perusteella laadittiin alueelle juomaveden seurantasuunnitelma 
sekä vesi- ja sanitaatiostrategia. 
 
Hankkeen keskeiset tulokset 
Hankkeen toiminta organisoitiin neljään komponenttiin: 
    - hygienia ja sanitaatio 
    - talousveden saanti 
    - arseeniongelman lievittäminen kolmessa piirikunnassa 
    - vedenhankinnan, sanitaation ja hygienian hallinto.  
 
Projekti rakensi yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa 446 vesihuoltojärjestelmää, joista ennakoidaan  
182 000 asukkaan hyötyvän. Saavutus on yli kaksinkertainen tavoitteeseen nähden. 
 
Kotitalouksien käymälöitä rakennettiin 226 000, joista hyötyy yli 1,2 miljoonaa asukasta. Lisäksi rakennet-
tiin lähes 300 julkista käymälää. Tavoite ylittyi nelinkertaisesti. 
 
Arseeniongelma pyrittiin ratkaisemaan etsimällä puhdas vesilähde ja vain poikkeustapauksessa turvaudut-
tiin yksinkertaisiin käsittelymenetelmiin kuten rautanaulasuodattimiin. Toimenpiteistä hyötyi 19 000 asu-
kasta, lähes kaksinkertainen määrä tavoitteeseen nähden. 
  

Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Projektin lähtökohtana oli ihmisten käyttäytymisen muuttaminen kotitalouksien sanitaatiossa. Onnistumi-
nen heijastui keskeisellä tavalla koko Nepaliin, sillä maahan laadittiin kansallinen sanitaatiostrategia, jossa 
Länsi-Nepalin hankkeen kokemuksia hyödynnetään. Hanke jatkuu toisen pääkonsultin vetämänä vielä usei-
ta vuosia, joskaan SYKE ei ole enää mukana. 
 
Puhtaan juomaveden turvaaminen ja sanitaation ja hygienian parantaminen heijastuu terveystilanteeseen ja 
sairaanhoidon menoihin, jotka ennen hanketta olivat noin 100 euroa kotitaloutta kohti vuodessa. Riittävää 
tilastointia arviointiin ei kuitenkaan ole.  
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Veden hakuun kuluu kehitysmaissa usein merkittävästi aikaa. Länsi-Nepalin vesihanke lyhensi keskimäärin 
kaksi tuntia päivässä vedenhakuun kulunutta aikaa kotitaloutta kohti. Jos ajansäästö arvotetaan tyypillisellä 
päiväpalkalla (4 euroa/päivä), saadaan säästön taloudelliseksi arvoksi projektialueella 25 000 euroa päiväs-
sä. 
 
Vedenhankinnan aikasäästö edistää muun muassa tyttöjen koulunkäyntiä ja se voi suuntautua muun muassa 
pääsatokauden ulkopuoliseen vihannesten viljelyyn, jossa hyödynnetään pesuvesiä ja muuta ylimääräistä 
vettä. Projekti pyrki edistämään vihannesten viljelyä ja kolmannes toimenpiteiden kohteina olleista kotita-
louksista aloitti vihannesten viljelyn saaden siitä ravintoa ja lisätuloja. Vedenkäyttö lisääntyi arvosta  
20 l/as/d arvoon 35 l/as/d, ja järjestelmän luotettavuus parani.    
 
Vesihuollon ja sanitaation rakentaminen tarjosi 900 000 palkallista työpäivää eli noin 4 500 htv:n työvoima-
tarpeen. Siihen liittyi luonnollisesti merkittävä koulutus ja ammattitaidon kohentuminen. 
 
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
Raportointi perustuu ulkoasiainministeriön ohjeiden mukaisiin vuosiraportteihin ja loppuraporttiin. 
Työkäyttöön hankkeessa on tehty lukuisia raportteja, mutta varsinaisia julkaisuja hankkeesta ei ole. 
 
Paikka ja aika 
Helsinki, 20.1.2013 

Laatija 
Lauri Kattelus 

 
  



120      Suomen ympäristökeskuksen raportteja 8/2014  

Hankkeen nimi 
PROVIA (Revision of guidance on methods for 
assessing climate change vulnerability, impacts and 
adaptation) 

Diaarinumero 
SYKE-2012-S-1 

Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Ilmastonmuutoksen strateginen ohjelma 

Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Tutkimusprofessori Timothy Carter 

Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
Kulima Integrated Development Solutions, South Africa 
Norwegian University of Life Sciences (UMB)  

Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
Stockholm Environment Institute (100%) 

 
Hankkeen kesto  
(toteutusvuodet) 
2012-2013 

Hankkeen kustannukset  
SYKEssä yhteensä  
(1000 euroa) 34 

Työpanos SYKEssä  
yhteensä (htv) 
0,4 

Hankkeen kustannukset kaikki 
laitokset (1000 euroa) 
34 

Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
This project aimed to revise existing guidance for conducting climate change vulnerability, impact and  
adaptation assessments. This contributes to a key objective of UNEP's Programme of Research on Climate 
Change Vulnerability, Impacts and Assessment (PROVIA), which is to improve the robustness and rigour 
of such assessments. SYKE's role was to co-author the revised guidance, focusing in particular on the iden-
tification and description of methods and tools of assessment. The conceptual basis of the Guidance built on 
research conducted within the project MEDIATION (Methodology for Effective Decisionmaking on Im-
pacts and Adaptation) funded by the European Commission’s 7th Framework Programme, which SYKE 
also participated in. 
 
Hankkeen keskeiset tulokset 
The PROVIA Guidance was completed and published in 2013. It covers a range of available approaches, 
methods and tools and is structured according to a five-stage iterative adaptation learning cycle:                    
 
1. Identifying adaptation needs;  
2. Identifying adaptation options; 
3. Appraising adaptation options;  
4. Planning and implementing adaptation actions;  
5. Monitoring and evaluation of adaptation.  
 
Methods are illustrated using a range of examples from around the world. 
 
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
The Guidance is meant to be informative rather than prescriptive; its intended users are researchers, adapta-
tion practitioners, decision-makers and those involved in project, programme and policy formulation. It is 
conceived as a “living document”: the current version is a consultation document that will benefit from 
feedback from users. It was presented at a PROVIA side-event of COP-19 (Conference of the Parties of the 
UN Framework Convention on Climate Change), Warsaw, November 2013.   
 
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
PROVIA 2013. PROVIA Guidance on Assessing Vulnerability, Impacts and Adaptation to Climate 
Change. Consultation document, United Nations Environment Programme, Nairobi, Kenya, 198 pp. [au-
thors: Hinkel, J., Bharwani, S., Bisaro, A., Carter, T., Cull, T., Davis, M., Klein, R., Lonsdale, K., Rosen-
trater, L. and Vincent, K.]  http://www.sei-international.org/publications?pid=2432  
 
Paikka ja aika 
Helsinki, 7.3.2014 

Laatija 
Timothy Carter 
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Hankkeen nimi 
Ilmastopolitiikan päästövähennystoimien vaikutusten ja 
vaikuttavuuden menetelmien ja työkalujen kehittäminen  

Diarinumero 
SYKE-2010-S-6 
 

Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Ilmastonmuutoksen strateginen ohjelma 

Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Professori Mikael Hildén 

Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
 

Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
Ympäristöministeriö (50%), SYKE (50%) 

Hankkeen kesto  
(toteutusvuodet) 
2012-2013 

Hankkeen kustannukset  
SYKEssä yhteensä  
(1000 euroa)  85 

Työpanos SYKEssä  
yhteensä (htv) 
1,5 

Hankkeen kustannukset kaikki 
laitokset (1000 euroa) 
85 

Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Tavoitteena oli erityisesti kehittää ilmastopoliittisten toimenpiteiden seuranta- ja raportointijärjestelmää ja 
syventää osaamista taloudellisten vaikutusten arvioinnissa sekä tukea Suomen raportointia EU:lle ja YK:n 
ilmastosopimuksen sihteeristölle.  
 
Hankkeen keskeiset tulokset 
Työssä osoitettiin, että säännöllinen raportointi on syytä rajata yleisesti saataviin ja standardoituihin 
tietoihin, sillä raportoinnissa ei ole mahdollista seikkaperäisesti paneutua kaikkiin vaikutusten arvioinnin 
kannalta olennaisiin syy-seuraussuhteisiin. Tämä korostaa tarvetta laatia erillisiä syvällisempiä tutkimuksiin 
perustuvia arviointeja keskeisistä ohjauskeinoista.  
 
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Tutkimuksen havaintoja hyödynnettiin muun muassa, kun muodostettiin Suomen kantoja EU:n seuranta-
asetuksen valmistelussa. Työ tuotti myös suoraan tietoja, joita käytettiin ilmastopolitiikan toimenpiteiden 
raportoinnissa EU:lle keväällä 2013.  

 
Toteutuneen hankkeen perusteella on tunnistettu seuraavia jatkokehittämistarpeita: 
1) Taloudellisten vaikutusarviointien kehittäminen edelleen 
2) Kansallista politiikkatoimien seurantaa ja raportointia palvelevan tietojärjestelmän hahmottaminen ja 
toteuttaminen niin, että se palvelee useita eri ilmastopolitiikan raportointeja 
 
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
Hildén, M.  Mattinen, M. ja Mäenpää, I. 2012. Ilmastonmuutoksen hillintään tähtäävien politiikkatoimenpi-
teiden raportointi EU:lle ympäristöministeriön hallinnonalalta. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 14 
/2012, 30 s 
Hildén, M. Rayner, T. , Jordan , A.2013. The politics of evaluating climate change policies and measures in 
the EU.  (käsikirjoitus arvioitavana) 
Mela, H. ja Hildén, M. 2012. Evaluation of climate policies and measures in EU member states – examples 
and experiences from four sectors. Suomen ympäristö 19/2012. 
Mela, H. ja Hildén, M. 2012. Parempiin arviointeihin. Ympäristö 6/2012. 
Moliis K. 2013. Costs of climate change mitigation activities in the Finnish waste management sector. Kä-
sikirjoitus. 
 
Paikka ja aika 
Helsinki, 7.3.2014 

Laatija 
Mikael Hildén 
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6. Allekirjoitus 
 

Suomen ympäristökeskuksen tilinpäätös 31.12.2013 on hyväksytty. 
 

Helsingissä, 14. päivänä maaliskuuta 2014 
 

 

 

 

Pääjohtaja Lea Kauppi 
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