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Elinympäristöjen tilan edistämisellä eli ennallistami-
sella, suojelulla ja monipuolisella luonnonhoidolla 
turvataan luonnon monimuotoisuutta, hillitään 
ilmastonmuutosta ja luodaan edellytyksiä paikallisille 
elinkeinoille. 

Suomi on sitoutunut maailmanlaajuiseen tavoitteeseen 
ennallistaa heikentyneitä elinympäristöjä 15 % vuo-
teen 2020 mennessä. Ympäristöministeriön asettaman 
työryhmän mietintö julkaistaan syyskuun lopussa 
2015. Ympäristötiedon foorumi järjesti jo maaliskuussa 
yhdessä ympäristöministeriön ja Suomen ympäristö-
keskuksen kanssa seminaarin, jossa pohdittiin elinym-
päristöjen tilan edistämistä Suomessa.

Mitä elinympäristöjen tilan edistäminen 
tarkoittaa?

Elinympäristöjen tilan edistäminen kattaa termi-
nä kaikki luonnon monimuotoisuutta hyödyttävät 
toimet suojelusta ja ennallistamisesta monipuolisiin 
luonnonhoidon menetelmiin. Erilaisia toimenpiteitä 
tarkastellaan monipuolisesti pelkän ”perinteisen” 
elinympäristöjen ennallistamisen sijaan. Monimuotoi-

suutta suosivilla menetelmillä voidaan usein edistää 
tärkeitä ekosysteemipalveluja, kuten hiilensidontaa tai 
positiivisia vesistövaikutuksia.

Käytännössä elinympäristöjen tilan edistäminen voi 
olla metsätaloudellisesti kannattamattomien turve-
maiden ojien tukkimista, metsän kulottamista, perin-
nebiotooppien laiduntamista tai suunnistuskilpailujen 
järjestämistä harjujen paahderinteillä, joiden kasvilli-
suus hyötyy kulutuksesta. Toimenpiteet voivat myös 
olla mahdollistavia, kuten lainsäädännön ja kannusti-
mien muutoksia.

Elinympäristöjen tilan edistämistä käsittelevässä 
mietinnössä aihetta pohdittiin metsien, soiden, perin-
nebiotooppien, maatalousalueiden, kallioiden, tun-
tureiden sekä rannikkoympäristöjen näkökulmasta. 
Osin tarkastelussa olivat mukana myös kaupunkiym-
päristöt sekä sisävedet. Merialueita ei tässä yhteydessä 
käsitelty.

Kunkin elinympäristön osalta selvitettiin ensin par-
haaseen asiantuntemukseen perustuen sen kokonais-
pinta-ala ja heikentynyt pinta-ala. Pinta-alan lisäksi 
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Kuva 1. ELITE-menetelmällä toteutetun priorisoinnin vaiheet.

tarvitaan arvio heikentymisen määrästä heikenty-
neellä alalla, sillä on eri asia toimitaanko lähes ko-
konaan tuhotussa vai vain osittain heikennetyssä 
elinympäristössä. Heikentymisen astetta arvioitiin 
käyttämällä vertailutilana asiantuntijatietoa elinym-
päristöjen piirteistä ennen heikennystä. Toteutetta-
vien toimenpiteiden tavoitteena ei kuitenkaan ole 
palauttaa elinympäristöä täydellisesti, vaan tavoit-
teena on elinympäristön tilan edistäminen niin, että 
sekä luonnon monimuotoisuus että ihminen hyötyvät 
mahdollisimman paljon.

Päätuloksia ja priorisointivaihtoehtoja

Mietinnössä tarkemmin tarkastelluille elinympäris-
töille laadittiin kullekin kustannuksiltaan vaikutta-
vimpien toimenpiteiden kokonaisuus eli niin kutsuttu 
toimenpidepaletti. Esimerkiksi metsissä korostuivat 
kuolleiden ja elävien säästöpuiden jättäminen, talous-
metsien suojelu ja luonnonhoito sekä kuivemmissa 
metsätyypeissä myös kulotukset ja säästöpuuryhmien 
poltot. Suojelualueiden perustaminen edistää merkit-
tävästi elinympäristöjen tilaa, mutta suojelun korkean 
kustannuksen vuoksi se näyttäytyy harvoin kustan-
nustehokkaana. Tämän vuoksi elinympäristökohtaisia 

Toimenpidepaletti
elinympäristön sisällä

Toimenpiteiden
kustannusvaikuttavuus

Toimenpiteiden
vaikuttavuuden arviointi

Toimenpiteiden
kustannusten arviointi

Elinympäristön 
nykytilan arviointi Hiilivarasto

Muut ekosysteemi-
palvelut (ESS)

Toimenpiteiden 
vesivaikutukset

(kuormitus ja vesitase)

Elinympäristöjen välinen laskennallinen priorisointi

ELITE-työryhmän esitys priorisoinnin vaihtoehdoiksi



toimenpidepaletteja laadittaessa huomioitiin sekä 
saavutettava monimuotoisuushyöty että kustannus-
tehokkuus, ja lisäksi vaikutukset ekosysteemipalvelui-
hin, kuten hiilensidontaan ja veden laatuun.

Elinympäristökohtaisen tarkastelun lisäksi mietintöön 
tehtiin elinympäristöjen välinen vertailu. Tässä ver-
tailussa huomioitiin toimenpidepalettien lisäksi mm. 
elinympäristöjen pinta-ala ja heikentymisen määrä 
sekä kussakin elinympäristössä esiintyvien uhanalais-
ten lajien ja luontotyyppien määrä. Näiden tietojen 
avulla tuotettiin useita erilaisia priorisointivaihtoehto-
ja. Kaiken kaikkiaan Suomen elinympäristöjen tilasta 
arvioitiin menetetyn noin 60 prosenttia. Elinympä-
ristöjen tilan edistämiselle on siis tarvetta Suomen 
kaltaisessakin luonnoltaan rikkaassa maassa.

Eri priorisointivaihtoehdot paljastivat, että elinym-
päristöjen yhtäaikaisella tarkastelulla ja kustannus-

tehokkaimpien menetelmien suosimisella voidaan 
säästää jopa 60–90 prosenttia verrattuna tilantee-
seen, jossa kaikkien elinympäristöjen tilaa edistetään 
toisistaan riippumatta. Jos pyrittäisiin esimerkiksi 7,5 
prosentin tilan edistämisen tavoitteeseen vuoteen 
2050 mennessä, olisivat vuosikustannukset työryh-
män laskelmien mukaan noin 140 miljoonaa euroa 
vuodessa. Kunnostettava pinta-ala olisi noin 89 000 
hehtaaria vuodessa, ja pääosa toimenpiteistä kohdis-
tuisi metsiin, soille ja tuntureille. 

Kustannusten arviointi haastavaa 
– entä kuka kaiken maksaa?

Tärkeä osa työtä oli arvioida eri menetelmien hyötyjä 
ja kustannuksia ja löytää kustannustehokkaimmat 
toimenpiteet ja ne elinympäristöt, joiden kunnosta-
minen on kustannusten valossa järkevintä. Esimerkiksi 
soilla ja tuntureilla tunnistettiin kustannustehokkaita 
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toimenpiteitä, kun taas perinnebiotooppien ja ran-
nikkoympäristöjen hoito osoittautui hyvin kalliiksi. 
Soiden osalta monet toimenpiteet voidaan toteuttaa 
osana ympäröivien talousmetsien hoitoa. Lisäksi soiden 
ennallistamisen kustannuksia laskevat ennallistetta-
vien alueiden puunmyyntitulot. Perinnebiotooppien ja 
rannikon ympäristöt vaativat jatkuvaa laidunnusta tai 
niittoa, mikä nostaa kustannuksia huomattavasti.

Kustannustehokkuuslaskelmiin ei vielä sisällytetty eko-
systeemipalveluiden paranemisesta tai heikkenemisestä 
aiheutuvia tuottoja tai kuluja, vaan ne huomioitiin 
yksinkertaisemmin. Työryhmän kehittämä menetelmä 
soveltuu kuitenkin myös toimenpiteistä aiheutuvien 
ekosysteemipalveluvaikutusten kustannustehokkuuden 
arvioimiseen, tosin arvioinnin toteuttaminen vaatii 
merkittävästi lisätyötä.   

Yksi mahdollisuus rahoittaa elinympäristöjen tilan 
edistämistä ovat luonnonvarojen käytöstä hyötyvien 
yritysten maksamat kompensaatiot. Tällöin moni-
muotoisuuden turvaamiseen saadaan ”pilaaja maksaa” 
-periaate: tietyllä alueella tapahtuva elinympäristöjen 
tilan heikennys kompensoidaan kunnostamalla vastaa-
va alue toisaalla niin, että saavutetaan vähintään sama 
monimuotoisuuden taso kuin ennen. Kompensaatiot 
voivat perustua yritysten vapaaehtoisuuteen tai säänte-
lyyn; paras tulos saadaan näiden yhteispelillä. Toimivia 
kompensaatiojärjestelmiä on käytössä mm. Yhdysval-
loissa ja Australiassa. 



Suosituksia päättäjille

•  Tarkastelemalla useita elinympäristöjä yhtäaikaises-
ti voidaan saavuttaa merkittäviä säästöjä elinympä-
ristöjen tilan edistämisessä. Tämän vuoksi elinym-
päristökohtaisista suojelu- ja toimintaohjelmista 
tulee siirtyä useiden elinympäristöjen tilaa saman-
aikaisesti edistäviin ohjelmiin.

•  Nykyiset elinympäristöjen tilaa edistävät ohjelmat 
ja mekanismit tulee kartoittaa ja niiden vaikutuksia 
ja tehokkuutta arvioida. Myös elinympäristöjen ti-
laa heikentävät mekanismit ja käytännöt tulee kar-
toittaa. Kartoitusten perusteella tulee arvioida oh-
jauskeinojen muutostarpeita.

•  Elinympäristöjen tilaa heikentävien toimien kieltei-
siä vaikutuksia tulee välttää, sillä ennallistaminen ja 
muut tilaa edistävät keinot ovat yleensä aina kal-

liimpia ja lopputulokseltaan epävarmempia kuin 
haitallisten toimien välttäminen.

•  Selvitetään vaihtoehtoiset rahoituslähteet ja uudet 
toimintamallit, esimerkiksi markkinaehtoiset kom-
pensaatiot, elinympäristöjen tilan edistämisen ra-
hoituksen monipuolistamiseksi.

•  Elinympäristöjen tilaa edistävien toimenpiteiden 
valinnassa tulee kiinnittää huomiota mahdolli-
suuksiin samanaikaisesti tukea paikallisia elinkeino-
ja, hillitä ilmastonmuutosta sekä tukea ilmaston-
muutokseen sopeutumista.
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