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EHDOTA	WEBINAARIN	AIHEITA	TAI	EKSKURSION	KOHTEITA:	
	
Kysymme:	

• Mistä	aiheista	haluaisit	kuulla	webinaarissa?	
• Mihin	kohteeseen	haluaisit	järjestettävän	ekskursion?		

	
Lähetä	ehdotuksiasi	osoitteeseen	yvary.fi@gmail.com	
	
Kiitos!	
Yva	ry:n	hallitus	
	
	
YVA	TYÖLLISTÄÄ-SARJA	ALKAA	IMPAKTISSA	
	
Syksyllä	 2022	 käynnistämme	 YVA	 TYÖLLISTÄÄ	 -juttusarjan	 uutiskirjeessämme.	 YVA	
työllistää	alamme	osaajia	monin	tavoin.	Kenen	työstä	juuri	sinä	haluaisit	kuulla?	
	
Lähetä	ehdotuksiasi	osoitteeseen	yvary.fi@gmail.com	
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1. Vieraskynä	 –	 Tapani	 Veistola:	 Yva-uskovaisen	
tunnustuksia	

	

	

Olen	seurannut	yvaa	1990-luvun	alusta.	Olin	
pitkään	 Luonnonsuojeluliiton	 ”yva-deski”.	
Olen	ollut	lausumassa	sataan	yvaan,	toiminut	
lakityöryhmässä	ja	useimmilla	yva-päivilläkin.	
Esimieheni	 nimitti	 minua	 peräti	 yva-
uskovaiseksi.	 Nyt	 toiminnanjohtajan	 lennon-
johtotornista	 on	 hyvä	 hetki	 katsoa	miltä	 yva	
näyttää	AD	2022.	

Mikä	 on	 ympäristöjärjestöjen	 rooli	 yvassa?	
Minusta	 se	 on	 osallistua	 sparraajana.	 Siihen	
Suomen	kaksivaiheinen	yva	on	hyvä.	Esitäm-
me	usein	yva-ohjelmavaiheessa	lisää	selvityk-
siä.	Kun	tarpeet	tulevat	ajoissa	esiin,	voidaan	
säästää	jopa	yksi	maastokausi.	Se	on	aikaa	ja	
rahaa.	

Yva	ei	ole	 lupa,	mutta	 tiedonhankintaa	vaih-
toehtoja	 ja	 parempaa	 suunnittelua	 varten.	
Sitä,	 että	 yva	 ei	 ratkaise	 kaikkia	 maailman	
ongelmia,	 eivät	 kaikki	 aina	 ymmärrä.	 Mutta	
mekin	yritämme	heitä	kouluttaa.	

Yvan	ja	lupien	suhdetta	on	onneksi	parannet-
tu	 ”perustellulla	 päätelmällä”.	 Tähän	 liittyy	

myös	 yvan	 ajantasaisuus.	 Nyt	 olisi	 tärkeää	
saada	 vanhatkin	 yvat	 päivitettyä.	 Suomessa	
on	 yli	 20	 vuotta	 vanhoja	 selvityksiä.	 Niiden	
jälkeen	maailma,	 luonto,	säännökset	 ja	 ihmi-
set	arvostuksineen	ovat	muuttuneet.	

Kansalaiset	purkavat	minulle	usein	sydäntään	
yvan	 puutteista.	Onko	 niistä	mitään	 hyötyä?	
Usein	muistutan,	että	yvan	arvon	näkee	par-
haiten,	 kun	 se	 puuttuu.	 Hankeluetteloon	
kannattaisi	 lisätä	kansallisesti	nyt	esimerkiksi	
aurinkovoimalat.	Muuten	niiden	rajaa	 joudu-
taan	 hakemaan	 kerta	 toisensa	 jälkeen	 ta-
pauskohtaisesti.	

Yvan	ala	on	laajenemassa,	ja	hyvä	niin.	Ennen	
moni	piti	yvaa	vain	ympäristöluvan	pohjatyö-
nä.	Mutta	yva	antaa	tietoa	moneen	muuhun-
kin	 lupaan,	kaavaan	 ja	päätökseen.	Sitä	 tule-
vat	kysymään	yhä	enemmän	kestävyyttä	vaa-
tivat	 sijoittajatkin.	 Jatkossa	 ilmasto	 sekä	
energia-	 ja	 materiaalitehokkuus	 nousevat	
varmasti	entistä	enemmän	esiin.	

Yva	 on	 myös	 tärkeä	 keskustelufoorumi.	 Se	
tuo	 hankkeen	 eri	 osapuolet	 yhteen.	 Se	 lisää	
ymmärtämystä	puolin	ja	toisin.	”Yhdessä	pie-
net	 asiat	 kasvavat”,	 sanoivat	 jo	 roomalaiset.	
Se	on	myös	oma	vaalilauseeni.	

Myös	 Yva	 ry	 on	 tärkeä	 kohtauspaikka.	 Yva-
päivillä	 kaikki	 alan	 toimijat	 kokoontuvat	 yh-
teisiä	 haasteita	 ratkomaan.	 Olen	 esittänyt	
tällaista	muidenkin	maiden	kollegoille	hyvänä	
käytäntönä.	

Näistä	 syistä	 uskon	 yvaan	 ja	 Yvaan	 vuosi-
kymmeniä	 myöhemminkin.	 Niiden	 merkitys	
vain	 kasvaa,	 kun	 visaiset	 ympäristöongelmat	
tarvitsevat	tietopohjaa	ja	yhteistyötä.	

Tapani	Veistola	

Kirjoittaja	 on	 Suomen	 luonnonsuojeluliiton	
toiminnanjohtaja.
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2. Rauno	Sairinen:	Kestävyyssiirtymän	hankkeet	
kaipaavat	vahvaa	sosiaalisten	vaikutusten	
osaamista	

	
Sosiaalisten	 vaikutusten	 arvioinnille	 on	 ny-
kyisin	entistä	suurempi	tarve	energia-,	liiken-
ne-	 ja	 luonnonvarahankkeissa.	 Energiasiirty-
mä	 ja	vihreän	kehityksen	politiikka	merkitse-
vät	kasvavaa	määrää	hankkeita,	joissa	sosiaa-
linen	kestävyys	nousee	tärkeäksi.	Tuulivoima-
lat	 ja	 patterimetallikaivokset	 hakevat	 paikal-
lista	 hyväksyntää.	 Oikeudenmukainen	 kestä-
vyyssiirtymä	 onkin	 noussut	 vahvasti	 esille	
yhteiskunnallisessa	 keskustelussa.	 SVA	 tarjo-
aa	näihin	tarpeisiin	selkeän	metodin.	Samalla	
on	 kuitenkin	 kasvanut	 tarve	 SVA:n	 hyvästä	
osaamisesta.	 Vaikutusten	 arviointi	 suuntau-
tuu	 entistä	 enemmän	myös	 vaikutusten	 hal-
lintaan	eli	SVA:n	sovellusala	laajenee.	

Suomalaisissa	YVA-hankkeissa	SVA:n	osaami-
nen	ja	sen	saamat	resurssit	vaihtelevat	hyvin	
paljon	aina	kehnosta	hyviin.	Oikein	hyviä	nä-
kee	 valitettavan	 harvoin.	Meillä	 SVA:n	 osaa-
minen	 onkin	 polkenut	 paikoillaan	 vuosien	
ajan.	Olemme	jääneet	jälkeen	kansainvälises-
tä	 kehityksestä.	 Maailmalla	 rahoittajat	 ja	
moninaiset	 vastuujärjestelmät	 vaativat	 jo	

hyvin	 vahvaa	 SVA:n	 tekemistä	 sekä	 sosiaali-
sen	ja	ekologisen	integrointia	puhumattakaan	
oikeudenmukaisuusnäkökulman	 arvioinnista.	
Suomessa	 viranomaisten	 vaatimukset	 eivät	
ole	olleet	vaikuttavia.	

Kun	tekee	pikatarkastelun	suomalaisista	SVA-
käytännöistä	huomaa	seuraavia	piirteitä:	

• SVA	 ymmärretään	 usein	 kyselyiden	 ja	
vuorovaikutustiedon	yhdistelmänä,	jolloin	
paljon	jää	pois.	

• Kyselyn	 ja	 vaikutusarvioinnin	 suhteesta	
on	 metodista	 epäselvyyttä:	 vaikutusarvi-
oinnin	 tulokseksi	 pelkistyvät	 liian	 usein	
paikallisten	asenteet.	

• Hyväksynnän	 ja	 vastustuksen	 syiden	 tar-
kastelussa	 kaivattaisiin	 syvempää	 ja	 tar-
kempaa	 otetta,	 jotta	 tilanteet	 voitaisiin	
ymmärtää	 eri	 ryhmien,	 alueiden	 ja	 elin-
keinojen	näkökulmasta.	

• Paikallisyhteisöjen	 ja	 elinkeinojen	 sosiaa-
lisen	 dynamiikan	 ymmärtäminen	 kaipaisi	
tukevampaa	otetta.	

• Laadullisten	metodien	käyttö	on	vähäistä,	
vaikka	 niiden	 kautta	 SVA	 vahvistuisi	 suu-
resti.	

Pohdimme	 äskettäin	 päättyneessä	 EU-
Horizon	 Impact-hankkeessa	 SVA:n	 mahdolli-
suuksia	 kaivostoiminnan	 sosiaalisen	 kestä-
vyyden	arvioinnissa.	Kehitimme	samalla	SVA-
tutkimuksen	 käytäntöihin	 yleisempää	 viite-
kehystä.	 Vaikka	 pohdimme	 erityisesti	 tutki-
musta,	niin	tuloksista	saa	toivottavasti	eväitä	
myös	 arviointityöhön.	 Tuloksiimme	 voi	 tu-
tustua	 open	 access-artikkelissa:	 “A	 research	
framework	for	studying	social	impacts:	Appli-
cation	to	the	field	of	mining”	(Rauno	Sairinen,	
Olga	 Sidorenko,	 Heidi	 Tiainen,	 2021)	 (linkki:	
https://www.sciencedirect.com/science/artic
le/abs/pii/S0195925520302237).	
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Havaitsimme	 tärkeiksi	 SVA:n	 selvitystyön	
vaiheiksi	mm.	seuraavia	asioita:	

• SVA-työn	 lähtökohtana	 aito	 sosiaalinen	
ajattelumalli	(social	mindset),	jossa	yhdis-
tyvät	kontekstien	ymmärtäminen	sekä	eri	
toimijoiden	 ja	 alueiden	 näkökulmien	
avaaminen;	

• sosiaalitieteellisten	 metodien	 ja	 sopivien	
analyyttisten	käsitteiden	soveltamistaito;	

• paikallisen	 ja	 alueellisen	 kontekstin	 ym-
märtäminen;	

• kenttätyön	käytäntöjen	osaaminen;	

• taito	 lähestyä	 paikallisyhteisöä	 ja	 sen	
toimijoita	avoimesti	ja	luottamuksella;	

• paikallisen	 tiedon	 käyttö	 arvioinnissa	 ja	
hankkeen	kehittämisessä;	

• vaikutusten	 ennakoiva	 arviointi	 monen-
tyyppistä	kerättyä	tietoa	hyväksikäyttäen.	

Suomessa	 on	 vuosikymmenien	 ajalta	 hyvää	
kokemusta	SVA:sta,	mutta	nyt	olisi	aika	kehit-
tää	 tekemistä	vakavammin	eteenpäin.	Moni-
naiset	 metodiset	 valmiudet	 ja	 riittävät	 re-
surssit	 niiden	 toteuttamiseen	 ovat	 tarpeen.	
Osaajia	 löytyy	varmasti,	mutta	arviointihank-
keiden	 kokonaisuudessa	 SVA:ta	 tulisi	 roolit-
taa	vahvemmaksi	ja	nähdä	sen	merkitys	myös	
laajemmassa	yhteiskunnallisessa	kontekstissa	
ohi	 YVA-prosessin.	 Esimerkiksi	 energiahank-

keiden	 paikallinen	 hyväksyntä	 on	 tärkeä	 ky-
symys	 energiasiirtymän	 vauhdittamiselle	 ja	
SVA	 tarjoaa	 tärkeän	 alkuvaiheen	 kontaktin	
paikalliseen	elämään.	

Sosiaalisilla	vaikutuksilla	ei	ole	suoria	kytken-
töjä	 lupa-	 ja	 viranomaismenettelyihin,	 kuten	
ympäristövaikutuksilla.	Sen	sijaan	sosiaalinen	
ulottuvuus	 korostuu	 jatkossa	 yhä	 enemmän	
yrityksiltä	 vaadittavan	 yhteiskuntavastuun	
kautta.	 Yritysten	 kannattaakin	 nähdä	 sosiaa-
listen	vaikutusten	arviointi	myös	osana	omaa	
yhteiskuntavastuutoimintaansa	 ja	 kysellä	
myös	vaikutustenhallinnan	näkökulmia.	Myös	
monissa	tilanteissa	eteen	tulevien	ristiriitojen	
käsittely	tarvitsee	vaikutusten	tarkastelua	eri	
ryhmien,	intressien,	arvostusten	ja	elinkeino-
jen	näkökulmasta.		

Kaiken	 kaikkiaan	 SVA:n	 tulevassa	 kehittämi-
sessä	 katse	 kääntyy	 moniin	 toimijoihin	 yhtä	
aikaa;	 hankkeiden	 esittäjiin,	 yhteysviran-
omaisiin	ja	konsultteihin,	sekä	myös	alan	kou-
lutukseen	ja	tutkimukseen.	

Rauno	Sairinen	

Ympäristöpolitiikan	 professori,	 Itä-Suomen	
yliopisto	

Kestävä	resurssiyhteiskunta	tutkimusyhteisön	
johtaja

	

3. Vuoden	 Hyvä	 YVA-palkinto	 Järvilinjan	 vahvis-
tamishankkeelle	 400+110	 kV	 ja	 henki-
lökohtainen	 tunnustuspalkinto	 Joonas	Hokka-
selle		

Yva	 ry	 myönsi	 vuoden	 2022	 Hyvä	 YVA-
palkinnon	 Järvilinjan	 vahvistamishankkeen	
(Vaala-Joroinen	 400+110	 kV)	 ym-
päristövaikutusten	 arvioinnille.	 Hankkeesta	
vastaavana	 menettelyssä	 toimi	 Fingrid	 Oyj,	
YVA-konsulttina	AFRY	Finland	Oy	 ja	yhteysvi-
ranomaisena	Pohjois-Savon	ELY-keskus.		

Yva	 ry	 myöntää	 vuosittain	 Hyvä	 YVA-
palkinnon	 vaikutusten	 arvioinnin	 kannalta	
esimerkilliselle	 ja	 ansiokkaalle	 menettelylle.	
Palkitussa	menettelyssä	hankkeen	ja	sen	vai-
kutusten	 kuvaus	 ja	 havainnollistaminen	 on	
toteutettu	 kattavasti.	 Arvioinnin	 lähtökohtaa	
voidaan	 pitää	 haastavana	 tarkasteltavan	
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voimajohtohankkeen	 ulottuessa	 12	 kunnan	
alueelle	 ja	 ollen	 noin	 291	 kilometriä	 pitkä.	
Laajasta	 vaikutusalueesta	 huolimatta	 YVA-
aineisto	 on	 selkeästi	 ja	 lukijaystävällisesti	
toteutettu	sisältäen	runsaasti	karttamateriaa-
lia	 ja	 erillisselvityksiä,	 sekä	 mahdollisuuden	
käyttää	 myös	 sähköisiä	 työkaluja.	 Erityisesti	
paikallisen	 tason	 vaikutukset	 ovat	 helposti	
lukijan	todettavissa.	

	

	
Järvilinjan	 vahvistamishankkeessa	 vaikutus-
ten	 merkittävyyden	 arviointia	 on	 kehitetty	
hyödyntämällä	 hanketyypistä	 saatuja	
käytännön	kokemuksia.	Arvioinnin	etenemis-
tä	voi	seurata	käytettyjen	kriteerien	avulla	ja	
yleistajuiset	 tiivistelmät	 rytmittävät	 tekstiä.	
Voimajohtohanketta	 on	 havainnollistettu	
mm.	 sähköisillä	 karttajärjestelmillä	 ja	 pilo-
toimalla	 3D-havainnollistamista.	 Uusi	 pilo-
tointi	 on	 myös	 perinneympäristöjen	 tunnis-
taminen	 YVA-menettelyn	 yhteydessä	 ja	 kan-
nustaminen	 näiden	 luonto-	 ja	 maisemakoh-
teiden	 hoitoon.	 Hankkeessa	 on	 myös	 sovel-
lettu	 toimijan	 ansiokasta	 toimintatapaa	 ar-
vokkaiden	 ympäristökohteiden	 huomioon	
ottamiseksi	 voimajohdon	 suunnittelun,	 ra-
kentamisen	 ja	 kunnossapidon	 aikana	 mm.	
ohjeistavin	kohdekortein.		

Järvilinjan	 vahvistamishankkeen	 tiedottami-
seen	 ja	 vuorovaikutuksen	 syntymiseen	 on	
paneuduttu	 erityisen	 huolella.	 Kokoontumis-
rajoitusten	 voimassaoloaikana	 on	
hyödynnetty	 runsaasti	 ja	 monipuolisesti	 eri	
tapoja	 osallisten	 tavoittamiseen	 ja	menette-
lyyn	osallistumiseen.		

YVA-aineistoon	 voi	 tutustua	 osoitteessa	
http://www.ymparisto.fi/fingridjarvilinjaYVA	

Yva	 ry	 myönsi	 henkilökohtaisen	 tunnustus-
palkinnon	 FT,	 Dos.	 Joonas	 Hokkaselle	 ym-
päristövaikutusten	arvioinnin	hyväksi	tehdys-
tä	 työstä.	Hokkanen	on	erittäin	pitkän	 linjan	
vaikutusten	 arvioinnin	 osaaja	 -	 yksi	 YVA-
kentän	pioneereista.	Hän	on	työurallaan	joh-
tanut	 yli	 100	 hanketason	 YVA-arviointia.	
Hänen	 vastuullaan	 ollut	 YVA-menettely	 on	
palkittu	Hyvä	YVA-palkinnolla	kolmesti.		

	
Hokkasen	työote	on	utelias	ja	innovatiivinen.	
Käytännön	YVA-menettelyiden	 lisäksi	hän	on	
antanut	 panoksensa	 lukuisiin	 vaikutusten	 ja	
vaikuttavuuden	 arviointiin	 liittyviin	 kehit-
tämistöihin.	 Hokkanen	 on	 kehittänyt	 maail-
manlaajuisestikin	 käyttöönotettuja	 ym-
päristösuunnittelun	ja	julkisen	päätöksenteon	
optimointi-,	 tuki-	 ja	ohjausmenetelmiä,	 jotka	
on	toteutettu	laajassa	yhteistyössä	julkisen	ja	
yksityisen	sektorin	kanssa.	Lisäksi	hän	on	ke-
hittänyt	 suomalaisen	 hallinnon	 käyttöön	 eri-
tyisesti	 ohjelmatason	 vaikutusten	 arviointiin	
soveltuvia	menetelmiä.		



	

	

4. YVA-päivän	2022	esitelmät		
Vuoden	2022	YVA-päivä	järjestettiin	virtuaalisesti	17.3.2022.	Seuraavat	YVA-päivän	esityksien	
lyhennelmät	ovat	opiskelijoiden	ja	muiden	kuulijoiden	kirjoittamia.	Esitelmien	pitäjät	eivät	ole	
tarkistaneet	lyhennelmiä.		

	

	
Key	note	-puheenvuoro:	”EU:n	ilmastopoli-
tiikka	nyt	-	riittääkö	se?”		

YVA-päivien	 puheenvuorossaan	 europarla-
mentaarikko	 Sirpa	 Pietikäinen	 kertoi	 EU:n	
ilmastopolitiikan	tilanteesta	ja	YVA:n	asemas-
ta.	Pietikäinen	kuvasi	YVA-menettelyä	ajatte-
lun	 ja	 viisastumisen,	 tiedon	 hankkimisen	 ja	
vaihtoehtojen	etsimisen	välineenä.	YVA:lla	on	
merkitystä	 ymmärtämisen	 ja	 oppimisen	
välineenä,	 jolloin	 menettely	 toimisi	 suunnit-
telun	 apuna	myös	 vapaaehtoisuuden	pohjal-
ta.		

Pietikäinen	 esitti	 ongelmaksi	 lyhyen	 aika-
jänteen	 tarkastelun	 ja	 kapean	 arvioinnin,	
mistä	seuraa,	että	yhden	maapallon	resurssit	
eivät	 riitä	 ja	 ympäristövaikutukset	 ovat	 suu-
ret.	Hankekohtaisessa	tarkastelussa	pitäisikin	
katsoa	 keinoja	 mm.	 ilmastovaikutuksien	 ja	
päästöjen	 vähentämiseksi,	 biodiversiteetti-

kadon	 ylikompensoimiseksi	 ja	 uusien	 riskien	
kuormituksen	 lopettamiseksi.	 YVA-
menettelyä	 pitäisi	 käyttää	 enemmän	 tunte-
mattomien	 riskien	 (esim.	 mikromuovien	 pit-
käaikaisvaikutukset)	 vähentämiseen	 noudat-
taen	 varovaisuusperiaatetta.	 Lisäksi	 pitäisi	
keskittyä	 tietoa	 vaativaan	 systeemiajatte-
luun,	 jossa	 keskeistä	 on	 arvioitujen	 osateki-
jöiden	 yhteisvaikutus	 tulevaisuudessa.	 YVA-
menettelyä	 pitäisi	 käyttää	 enemmän	 myös	
lainsäädännön	 ja	 ohjelmien	 kokonaisarvioin-
nissa.		

Pietikäisen	mukaan	ilmastonmuutoksen	osal-
ta	 ei	 ole	 saavutettu	 tavoitetta	 vaan	 nykyiset	
toimet	 johtavat	 yli	 2,5	 asteen	
lämpenemiseen,	jolloin	YVA:ssa	pitäisi	keskit-
tyä	 tieteelliseen	 tietoon	 eikä	 vain	 lain-
säädännön	mukaisuuteen.	Tällöin	YVA:n	poh-
jana	 olisi	 tiedepohjainen	 lähestymistapa,	
kauaskantoisten	 (v.	 2050)	 vaikutuksien	 huo-
mioon	 ottaminen,	 varovaisuusperiaatteen	
noudattaminen	 ja	 taksonomiasta	 tuttu	
lähtökohta	 ”ei	 saa	 aiheuttaa	merkittää	 hait-
taa”.	 Kustannuksissa	 tulisi	 arvioida	 ym-
päristön	 vaatimukset,	 jotka	 tulevat	 makset-
taviksi	kuitenkin.	Uusiutuvan	energian	osalta,	
kuten	 tuulivoiman	 ja	 aurinkovoiman	 raken-
tamisessa,	vertailun	tulisi	olla	suhteellista,	jos	
haitat	saadaan	kompensoiduiksi	hyödyillä.		

Lopuksi	 Pietikäinen	 esitti	 kysymyksen,	miten	
siirrytään	 YVA:ssa	 kokonaisvaikutusten	 sys-
teemitarkasteluun,	 mikä	 on	 mahdollista	 ny-
kyisen	 sääntelyn	 puitteissa	 ja	 kuinka	 paljon	
YVA-	 menettelyä	 voidaan	 tarjota	 lain-
säädännön	 ulkopuolelle	 jääviin	 hankkeisiin.	
Pienissä	 hankkeissa	 YVA	 toimisi	 ajattelun	
välineenä	 silloinkin,	 kun	 menettely	 ei	 ole	
välttämätön.	 Lisäksi	 pitäisi	 tehdä	 laajempi	
YVA,	jossa	otetaan	huomioon	monta	kohdet-
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ta	 ja	 arvioidaan	 näiden	 pit-
käaikaisvaikutukset.		

Lyhennelmä:	Satu	Keski-Lusa		

	

	
Miten	 lähitulevaisuuden	 energiaratkaisut	
vastaavat	Suomen	ilmastotavoitteisiin?		

Katsauksen	 tulevaisuuden	energiahankkeisiin	
avasi	kestävyysratkaisujen	asiantuntija	Samu-
li	Puroila	Suomen	 itsenäisyyden	 juhlarahasto	
Sitrasta	 tarkastelemalla,	 miten	 lähitulevai-
suuden	 energiaratkaisut	 vastaavat	 Suomen	
ilmastotavoitteisiin.	 Sitra	 on	 julkaissut	 viime	
syyskuussa	raportin	siitä,	millä	hanketyypeillä	
ja	 tuotantomalleilla	 ilmastotavoitteet	 voitai-
siin	saavuttaa.		

Ilmastokriisin	 ratkaisemiseksi	 ja	 luontokadon	
pysäyttämiseksi	 koko	energiajärjestelmän	on	
muututtava	 massiivisesti.	 Suomen	 valtion	
hiilineutraaliustavoitteiden	 saavuttaminen	
vaatii	 ennennäkemättömän	 suuren	 muutok-
sen	 energian	 sekä	 myös	 muiden	 resurssien	
tuotannossa	 ja	 käyttämisessä.	 Sähköistämi-
nen	 on	 tässä	muutoksessa	 suuressa	 roolissa	
niin	energiantuotannossa,	 kuin	yhteiskunnan	
toimintojen	 (liikenne,	 lämmitys,	 teollisuus)	
sähköistämisessä.	 Negatiivisten	 päästöjen	
saavuttamisessa	 myös	 tekniset	 nielut	 on	
otettu	huomioon.	

Uusiutuvan	 sähkön	 rooli	 tulee	 kasvamaan	
merkittävästi	 ollen	 noin	 puolet	 kokonais-
energiasta	 vuoteen	 2050	 mennessä.	 Sähkön	
kulutuksen	 lisääntyessä	 tuotantokapasiteet-
tia	 on	 nostettava	 merkittävästi,	 jopa	 nelin-

kertaiseksi.	 Kustannustehokkaasti	 tuotanto	
tulee	 etenkin	 maatuulivoimasta,	 aurinkovoi-
masta	 sekä	 merituulivoimasta.	 Järjestelmän	
tasapainottamiseksi	 tarvitaan	 akkuja	 sekä	
power-to-gas-to-power	(P2G2P)	-ratkaisuja.	

Fossiilittomalla	 energiantuotannolla	 on	 posi-
tiivisia	 vaikutuksia	 ilmastonmuutoksen	 hillit-
semiseksi	ja	luontokadon	torjumiseksi,	mutta	
tästä	 seuraavat	 luontovaikutukset,	 kuten	
maankäytöstä	 seuraavat	 vaikutukset,	 vesi-
voiman	 vaikutukset	 kalakantoihin,	mineraali-
en	 louhinnan	 vaikutukset,	 etc.	 on	 kuitenkin	
samalla	otettava	huomioon.	

”Sähköistämisen	 rooli	 Suomen	 ilmastotavoit-
teiden	 saavuttamisessa	 –	 Kustannustehokas	
polku	kohti	päästötöntä	Suomea”	-julkaisu	on	
saatavilla	 kokonaisuudessaan	 Sitran	 sivuilla:	
https://www.sitra.fi/julkaisut/sahkoistamisen
-rooli-suomen-ilmastotavoitteiden-
saavuttamisessa/.		

Lyhennelmä:	Sara	Seppälä	

	

	
Hiilineutraali	 Helen	 Oy	 2030	 ja	 siihen	 täh-
täävät	hankkeet	

Erityisasiantuntija	 Melina	 Laine	 kertoi	 hank-
keista,	 joilla	Helen	Oy	 toteuttaa	hiilineutraa-
liustavoitteensa	 vuoteen	 2030	 mennessä.	
Tavoitteen	 toteuttamisessa	 huomioidaan	
erityisesti	 energiajärjestelmän	 kustannuste-
hokkuus	 ja	 luotettavuus.	 Tulevina	 vuosina	
luovutaan	 kivihiilen	 käytöstä	 sekä	 siirrytään	
hajautettuun	 lämmöntuotantoon	 ja	 uusia	
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energiantuotantotapoja	 painottavaan	 ener-
giajärjestelmään.		

Kivihiiltä	 käytetään	 vielä	 Hanasaaren	 ja	 Sal-
misaaren	 voimaloissa.	 Hanasaaren	 voimalai-
tos	 suljetaan	 1.4.2023,	 ja	 Salmisaaressa	 kivi-
hiilen	 käyttö	päättyy	 vuonna	2024.	Kivihiilen	
käytöstä	 luopuminen	 luo	 tarpeen	 uusien	 ja	
korvaavien	kaukolämpölähteiden	käyttöönot-
toon.	Kehitteillä	ovat	biolämpölaitos	Vuosaa-
reen,	 meriveden	 lämmön	 hyödyntämiseen	
liittyvät	 ratkaisut	 Salmisaaressa	 ja	 lämpö-
pumppulaitos	 Kilpilahden	 teollisuusalueen	
hukkalämpöjen	 hyödyntämiseksi.	 Hukkaläm-
pöjen	hyödyntämisen	merkityksen	arvioidaan	
kasvavan	 tulevaisuudessa,	 ja	 jäteveden	 huk-
kalämpöjä	hyödynnetään	 jo	 Katri	 Valan	 läm-
pöpumppulaitoksessa	Helsingin	Sörnäisissä.		

Vuosaaren	biolämpölaitos	on	 tarkoitus	ottaa	
käyttöön	 vuoden	2022	aikana,	 ja	 Kilpilahden	
lämpöpumppulaitoksen	 on	 suunniteltu	 val-
mistuvan	 vuosien	 2027–2029	 aikana.	 Salmi-
saaren	 hankkeen	 tavoiteaikatauluksi	 mainit-
tiin	 käyttöönotto	 vuoden	 2029	 aikana.	 Tällä	
hetkellä	 YVA-menettelyt	 ovat	 käynnissä	 Sal-
misaaressa	ja	Kilpilahdessa.	Kilpilahden	osalta	
kuluvana	 keväänä	 päätetään	 siirtymisestä	
YVA-menettelyn	 selostusvaiheeseen.	 Salmi-
saaressa	 keväällä	 ja	 kesällä	 2022	 edessä	 on	
erilaisia	 luontoselvityksiä	 ja	 kalastovaikutuk-
siin	 liittyviä	 selvityksiä,	 asukaskysely,	 sedi-
menttinäytteenottoja	 sekä	 virtaus-	 ja	 melu-
mallinnuksia.	

Lyhennelmä:	Sara	Mansnerus	

	

	
Vantaan	 Energia	 fossiilittomaksi	 v.	 2026	 –	
mitkä	hankkeet	mahdollistavat	tämän?	

Liiketoiminnan	 kehityspäällikkö	 Matias	 Sipo-
nen	 kertoi	 Vantaan	 Energia	 Oy:n	 hankkeista	
hiilineutraaliuden	 saavuttamiseksi	 vuonna	
2026	 ja	 hiilinegatiivisuuteen	 pääsemiseksi	
vuoteen	2030	mennessä.	Tämän	hetken	suu-
rimpia	 hankkeita	 ovat	 Vantaan	 Kuusikkoon	
suunniteltu	 lämmön	 kausivarasto	 ja	 Lång-
mossebergetille	 rakennettavaksi	 suunniteltu	
sähköpolttoainelaitos,	joka	tuottaisi	hiilineut-
raalia	 synteettistä	 kaasua	 liikenteen	 ja	 ener-
giantuotannon	tarpeisiin.	Tavoitteiden	toteu-
tumista	 tuetaan	 myös	 esimerkiksi	 erilaisilla	
hiilinegatiivisilla	 kiertotaloushankkeilla,	 huk-
kalämpöjen	hyödyntämisen	lisäämisellä,	hiili-
dioksidin	talteenotolla	ja	jalostamisella	raaka-
aineeksi	 sekä	 geotermisen	 energian	 hyödyn-
tämisellä.	

Vantaan	 kausivarastosta	 tulee	 valmistues-
saan	 maailman	 suurin	 lämpöenergian	 kausi-
varasto.	 Sen	 suunniteltu	 käyttöönotto	 on	
vuonna	2026.	Varastointikapasiteetti	90	GWh	
energiaa	kattaa	arviolta	keskisuuren	kaupun-
gin	vuosittaisen	 lämmönkulutuksen.	Kausiva-
raston	avulla	kesäaikaiset	hukkalämmöt	sekä	
aurinkoenergia	 ja	 jätteen	 energiakäytöstä	
syntyvä	 hukkaenergia	 voidaan	 varastoida	 ja	
hyödyntää	 korkeamman	 lämmitystarpeen	
aikana.	Hankkeesta	 on	 parhaillaan	 käynnissä	
YVA-menettely,	 ja	 menettely	 on	 koettu	 kes-
keisenä	 ainutlaatuisen	 luvituskokonaisuuden	
hahmottamisessa.	 Sidosryhmävuorovaiku-
tuksen	myötä	myös	muun	muassa	ennakoitu-
ja	rakentamisen	aikaisia	ympäristövaikutuksia	
on	voitu	vähentää.	

Toisen	 Vantaan	 Energia	 Oy:n	 suurista	 hank-
keista,	 Power-to-Gas	 (sähköpolttoaine)	 -
laitoksen,	 suunnitellaan	 valmistuvan	 vuonna	
2025.	Hankkeen	YVA-menettely	on	käynnissä,	
ja	 ELY-keskus	 antaa	 arviointiohjelmasta	 lau-
sunnon	 kuluvana	 keväänä.	 Laitoksen	 suunni-
teltu	vuosituotanto	on	noin	80	GWh	ja	saavu-
tettavat	 päästövähenemät	 noin	 50	000	 tCO2	
vuodessa.	Kaasun	valmistuksessa	hyödynnet-
täisiin	 uudella	 tavalla	 jätteiden	 käsittelystä	
syntyvää	 vettä	 ja	 hiilidioksidia	 synteettisen	
metaanin	 tuotannossa.	 Näin	 tuotetulla	 me-
taanilla	voitaisiin	korvata	muun	muassa	maa-
kaasu	energiantuotannossa.	

Lyhennelmä:	Sara	Mansnerus	
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Power-to-X	 mullistaa	 energiajärjestelmän	 –	
mitä	konkreettista	tapahtuu	nyt?		

Q	Power	Oy:n	toimitusjohtaja	Eero	Paunonen	
kertoi	Q	Powerin	ajankohtaisista	”Power–	to–	
X”	 hankkeista,	 joilla	 käännetään	 päästöt	 ar-
vokkaiksi	polttoaineiksi.	

Q	Power	mahdollistaa	siirtymisen	kohti	fossii-
livapaata	 ja	 omavaraista	 energiajärjestelmää	
korvaamalla	 fossiilisia	 ulkomaisiin	 raaka-
aineisiin	pohjautuvia	polttoaineita	kotimaisis-
ta	raaka-aineista	 ja	kotimaisella	teknologialla	
tuotetulla	 uusiutuvalla	 polttoaineella.	 Po-
wer–to–X	 teknologiat	 hyödyntävät	 teollisuu-
dessa,	 biokaasun	 tuotannossa	 ja	 energian-
tuotannossa	 syntyviä	 hiilidioksidipäästöjä	
jalostaen	ne	vihreän	vedyn	avulla	arvokkaiksi	
polttoaineiksi.		

Energiajärjestelmän	 decarbonisointiin	 tarvi-
taan	laajaa	keinovalikoimaa:		energian	säästö	
–	eli	 järkevä	käyttö,	energiatehokkuuden	pa-
rantaminen	 ja	 suora	 sähköistäminen,	 siellä	
missä	se	on	järkevää.		

Power-to-X	mullistaa	energiajärjestelmän:		

• Omavaraisuus;	 Power-to-X	 energiajakei-
den	 tuotanto	 hyödyntää	 raaka-aineena	
kotimaisessa	 teollisuudessa	 ja	 energian-
tuotannossa	 syntyviä	 CO2-virtoja.	 Poltto-
aineita	 voidaan	 siis	 tuottaa	 ulkomaisista	
raaka-aineista	riippumatta.		

• Kustannustehokkuus;	 Power-to-X	 mah-
dollistaa	 sääriippuvaisen	 uusiutuvan	
energian	 laajamittaisen	kausivarastoinnin	
sekä	tuotannon	ja	kulutuksen	tasapainot-
tamisen.	 Tehokkaalla	 sektori-
integraatiolla	 merkittävä	 päästötön	
lämmöntuotantopotentiaali.		

• Ympäristön	kannalta	kestävä;	Power-to-X	
on	 ratkaisu	 nopeaan	 päästöjen	

vähentämiseen	 kohteissa,	 joissa	 suora	
sähköistäminen	ei	ole	vaihtoehto,	eli	ras-
kaan	liikenteen,	meriliikenteen	ja	vaikeas-
ti	 decarbonisoitavan	 teollisuuden	
päästöjen	vähentämiseen.		

Lähtökohtaisesti	 Power–to–X	 hankkeet	 ovat	
ilmastomuutoksen	 torjunnan	 ja	 energia-
järjestelmämme	 omavaraisuuden	 kannalta	
järkeviä,	 jopa	 välttämättömiä.	 Power–to–X	
hankkeiden	osalta	on	 tärkeää	 arvioida	hank-
keiden	 ympäristövaikutukset	 niin	 rakentami-
sen	 kuin	 tuotannonkin	 aikana.	 Ilmastomuu-
toksen	 hillitseminen	 ja	 energiajärjestelmän	
omavaraisuuden	 parantaminen	 edellyttää	
nopeita	 toimenpiteitä	 -	 arvioinneissa	
käytettävät	 prosessit	 olisi	 saatava	 hiottua	
niin,	 että	 aito	 arviointi	 ja	 kansalaisten	 vaiku-
tusmahdollisuus	 säilyvät,	 mutta	 prosessien	
läpimenoajat	 eivät	 viivästytä	 järkeviä	 inves-
tointeja.		

....jos	 jotakin	 voisi	 toivoa,	 niin	 toivottavasti	
voimme	 viranomaisten	 ja	 yritysten	 saumat-
tomalla	 yhteistyöllä	 saada	 aikaan	 YVA-
prosessin,	jonka	läpimenoaika	on	nykyisen	n.	
12	 kk	 sijaan	 n.	 6	 kk	 laadusta	 ja	 kansalaisten	
vaikutusmahdollisuuksista	tinkimättä.		

Lyhennelmä:	Erkki	Ikäheimo	

	

	
Kalajoen	Juurakko-hybridisähköpuisto	

Seppo	Tallgren	VSB	Uusiutuva	Energia	Suomi	
Oy:ltä	 kertoi	 Suomen	 ensimmäisestä	 teollis-
mittakaavaisesta	 tuuli-aurinko-
hybridipuistosta.	 Vuonna	 2014	 käynnistetys-
sä	 Juurakon	 hybridihankkeessa	 on	 mukana	
kaksi	 yritystä,	 VSB	 Uusiutuva	 Energia	 Suomi	
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Oy	 ja	 Solarigo	 Oy.	 Valmiissa	 puistossa	 saa-
daan	 yhteisteholtaan	 39,9MW	 seitsemästä	
tuulivoimasta,	 12	 MWp	 aurinkosähköjärjes-
telmästä	 ja	 2–3	 MWh	 sähkönvarastojärjes-
telmä.		

Tallgren	 toi	 esille,	 että	 tuulen	 ja	 auringon	
yhteistuotanto	 tukee	 tasaisempaa	 energia-
tuotantoa,	 koska	 niiden	 saatavuus	 vaihtelee	
vuodenaikojen	 ja	 sääolosuhteiden	 mukaan.	
Lisäksi	 Tallgrenin	 mukaan	 on	 muun	 muassa	
kiinnostavaa	nähdä,	 kuinka	paljon	 tuotannot	
tulevat	 tukemaan	 toisiaan	 ja	 tarjoamaan	 ta-
saisempaa	sähkötuotantoa	verkkoon.	

Kokonaishankkeelle	 ei	 ole	 vaadittu	 YVA-
prosessia.	 Vaikka	 aurinko-	 ja	 tuulivoimapuis-
tolla	on	yhteinen	siirtokaapeli,	sähköasema	ja	
verkkoliitäntä,	puistojen	lupamenettelyt	ovat	
olleet	 toisistaan	 erilliset.	 Tämä	 johtuu	 siitä,	
että	 aurinkopuisto	 on	 tuulipuiston	 osayleis-
kaavan	ulkopuolella.		

Esityksessä	 tuotiin	 esille	 kysymyksiä,	 jotka	
koskevat	uusien	hybridipuistojen	rakentamis-
ta.	Niissä	pohdittiin	mm.	milloin	ja	millä	tark-
kuudella	 aurinkopuisto	 kannattaa	 liittää	 tuu-
livoimapuistosuunnitelmiin,	 onko	 aurin-
kosähköpuiston	 tehoihin	 tulossa	 YVA-
vaatimuksia/-raja-arvoja	sekä	kuinka	helppoa	
olisi	 luvittaa	 aurinkosähköpuisto	 jo	 rakenne-
tulle	tuulivoimapuistoalueelle.	

Lyhennelmä:	Jan	Jirásek	

	
Pienet	modulaariset	ydinreaktorit	–	valmiina	
markkinoille	vai	kaukana	tulevaisuudessa?	

Työ-	 ja	 elinkeinoministeriön	 neuvotteleva	
virkamies	 Jaakko	 Louvanto	 esitteli	 SMR-

laitoksia,	 eli	 pieniä	 modulaarisia	 ydinreakto-
reita,	 sekä	 niihin	 liittyvän	 luvituksen	 tilaa.	
SMR-laitoksen	 yleisiä	ominaisuuksia	ovat	 yh-
den	 reaktorin	 pienehkö	 teho	 (<	 300	 MW),	
modulaarinen,	 sarjatuotettava	 rakenne,	 sekä	
passiiviset	 turvallisuustoiminnot.	 Reaktorilla	
voidaan	 tuottaa	 sähköä,	 höyryä	 tai	 lämpöä,	
tai	 sähkön	 ja	 lämmön	yhteistuotantoa.	 Kehi-
tyksessä	 on	 useita	 eri	 teknologioita,	 esim.	
kevytvesi-,	 painevesi-,	 korkean	 lämpötilan	
kaasujäähdytteinen-,	 sulasuola-	 ja	 laivaan	
sijoitettu	 reaktori.	 Teknologioiden	 moninai-
suuden	 vuoksi	 SMR-laitoksen	 yksiselitteinen	
määrittäminen	on	 vielä	haastavaa.	 Laitoksen	
pieni	koko	mahdollistaa	uuden	tyyppisiä	sijoi-
tusratkaisuja:	 laivaan,	 kokonaan	 tai	 osin	
maan	 alle,	 sekä	 lähemmäs	 asutusta.	 SMR-
laitoksen	omistajana	voisi	olla	alueellinen	tai	
kunnallinen	energiayhtiö	tai	varustamo.	

Suunnittelua	 tehdään	 kaikkialla	 maailmassa,	
pisimmällä	 kehityksessä	 ovat	 Kiina,	 USA	 ja	
Venäjä.	Valmista	kaupallista	 tuotetta	ei	 vielä	
ole,	 mutta	 IAEA	 SMR	 Book	 -listauksessa	 on	
listattu	yli	50	eri	kehitysvaiheissa	olevaa	mal-
lia.		

SMR-laitoksen	 luvituksen	 haasteina	 ovat	 kil-
pailutusvaiheessa	 sijaintipaikan	 ja	 teknologi-
an	 valinta	 vasta	 periaatepäätöksen	 jälkeen,	
kaavoitusvaiheessa	 YVA:n	 ja	 periaatepäätök-
sen	 sijoittuminen	 luvitusprosessissa	 sekä	pe-
riaatepäätöksen	 sisältö,	 sarjatuotannon	
huomioiminen	 luvituksessa,	 ettei	 jokaiselle	
moduulille	 tarvitsisi	hakea	erillistä	 lupaa,	uu-
dentyyppiset	 omistus-	 ja	 toimintamallit	 sekä	
ydinjätehuolto	uusille	reaktoreille.	Jotta	SMR-
teknologia	saataisiin	Suomeen,	on	 teknologi-
an	 oltava	 hyödynnettävissä,	 hankkeen	 tulisi	
käynnistyä	 teollisuuden	 tai	 esim.	 kunnan	
aloitteesta	 ja	 luvitusympäristön	 tuli	mahdol-
listaa	uudet	toimintamallit.		

Ydinenergialain	kokonaisuudistus	on	aloitettu	
2020	 REILA-hankkeen	 pohjalta,	 ja	 perusval-
mistelu	 on	 käynnissä.	 Uutta	 säädöskokoel-
maa	 voidaan	 odottaa	 julkaistavaksi	 vuonna	
2027.	

Lyhennelmä:	Sara	Seppälä	
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”Monimuotoisuutta	 voidaan	 edistää	 pienil-
läkin	 keinoilla”	 –	 YVA-päivän	 iltapäiväosuu-
den	Puheenjohtajan	alustus	

”Monimuotoisuus	on	ollut	ja	on	aina	meidän	
elinympäristöissämme”,	 toteaa	 Marja	 Nuot-
tajärvi	 iltapäivän	 avauksessaan.	 Hän	 tiivistää	
puheessaan	 luonnon	 monimuotoisuuden	
(lumo)	 merkityksen	 itsessään	 ja	 roolin	 YVA-
menettelyissä.	 Hän	 puhuu	 siitä,	 että	 moni-
muotoisuus	 ei	 ole	 vain	 kansallispuistoja	 ja	
kauniita	maisemia,	 vaan	 sillä	 on	 todella	 tär-
keitä	 kytköksiä	 esimerkiksi	 sosioekonomisiin	
tekijöihin.	Monimuotoisuus	myös	 näyttäytyy	
eri	 tavalla	esimerkiksi	kaupungin	keskustassa	
asuvalle	 verrattuna	 taajamassa	 ja	 haja-
asutusalueella	 asuvaan.	 Lisäksi	 monimuotoi-
suuden	 kytkeytyminen	 ilmastonmuutokseen	
on	hyvin	kiinteä.	

Monimuotoisuuteen	 on	 siis	 syystäkin	 kiinni-
tetty	huomiota	YVA-prosesseissa,	ja	huomion	
lisääntyminen	 on	 erittäin	 hyvä	 asia.	 Hyvien	
arviointien	kautta	asia	saadaan	hankepöytiin.	
Siksi	 on	 erittäin	 tärkeää,	 että	 monimuotoi-
suuden	kehittäminen	 saadaan	automaatioksi	
toimintaan,	 lähtien	 hankkeen	 tarpeen	 poh-
diskelusta	 ennen	 kuin	 hanke	 saapuu	 konsul-
tin	 pöydälle	 tarjouspyyntönä.	 Keinovalikoi-
maa	 kaikkeen	 tähän	 tullaan	 esittelemään	
YVA-päivän	iltapäivänä.	

Ilmastonmuutosasioissa	keskustelu	on	jo	val-
tavirtaistunutta	 ja	 lumon	osalta	ollaan	pyrki-
mässä	 samaan	 suuntaan.	 Luontokato	 on	 ne-
gatiivinen	 termi,	 ja	 keskustelu	 tulee	 kääntää	

myönteisen	 kautta	 toimimiseksi.	 Monimuo-
toisuus	 on	 siitä	 kiitollinen	 asia,	 että	 sitä	 voi-
daan	edistää	pienilläkin	keinoilla	 lähtien	par-
vekepuutarhasta	kohti	isompia	asioita.	

Lyhennelmä:	Emma	Pohja	

	

	
”Kuinka	 lumoava	 Pirkanmaa	 onkaan”	 –	
Suomen	 ensimmäinen	 maakunnallinen	 bio-
diversiteettiohjelma	

Suomen	 ensimmäisen	maakunnallisen	 biodi-
versiteettiohjelman	 avulla	 tavoitellaan	 sekä	
luonnossa	 tapahtuvaa	 positiivista	 muutosta	
että	 systeemistä	muutosta	kertoo	suunnitte-
lujohtaja	 Ruut-Maaria	 Rissanen	 Pirkanmaan	
liitosta.	 Ohjelma	 kantaa	 nimeä	 Pirkanmaan	
luonnon	monimuotoisuusohjelma	2022–2030.	
Sen	 laativat	yhteistyössä	Pirkanmaan	 liitto	 ja	
Pirkanmaan	ELY-keskus.	

Ohjelman	 tavoitteena	on	pysäyttää	maakun-
nan	 luonnon	 monimuotoisuuden	 heikenty-
minen	 ja	 käynnistää	 muutosprosessi	 moni-
muotoisuuden	 lisäämiseksi.	 Missioon	 kuulu-
vat	monimuotoisuuden	 nostaminen	 valtavir-
taan	ilmastonmuutoksen	rinnalle,	tietoperus-
tainen	 päätöksenteko,	 vahva	 paikallinen	 toi-
mijuus	 ja	 erilaisten	 luontosuhteiden	näkemi-
nen	 voimavarana.	Ohjelman	pohjana	 käytet-
tiin	SYKE:n	raporttia	Pirkanmaan	uhanalaiset	
lajit	 ja	 luontotyypit.	 Sen	 avulla	 määritettiin	
Pirkanmaan	 vastuulajit.	 Perinteisesti	 kaikki	
tunnistavat	 kansallispuistojen	 luonnon.	 Tä-
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män	lisäksi	ohjelma	tunnistaa	muitakin	erilai-
sia,	oleellisia	elinympäristöjä,	kuten	vesistöjä,	
kaupunkiluontoa	 tai	 vaikka	 sorakuopan	 reu-
naa.	Monimuotoisuuttakaan	ei	aina	tunniste-
ta.	Joku	ehkä	rumalta	näyttävä	paikka	saattaa	
olla	monimuotoisuuden	kannalta	rikas.		

Ohjelman	 kehitysprosessissa	 pyrittiin	 mah-
dollisimman	 laajaan	 osallistamiseen.	 Ohjaus-
ryhmässä	 mukana	 olivatkin	 muun	 muassa	
luonnonsuojelupiiri,	 MTK,	 Ahlman,	 kuntia	 ja	
seurakuntia.	Prosessiin	kuuluu	kaksi	vaihetta,	
ohjelman	 ja	 toimenpideohjelman	 laadinta.	
Luonnoskierroksen	 kommentteja	 käsitellään	
kesäkuuhun	 mennessä,	 minkä	 jälkeen	 laadi-
taan	 toimenpideohjelma.	 Pirkanmaan	 liiton	
sivuilla	 on	 avoinna	 kommentointi	 verkkopa-
lautelomakkeen	kautta.	

Lyhennelmä:	Emma	Pohja	

	
LUOPAS	–	uusi	tiekartta	luontoselvityksiin		

Suomen	ympäristökeskuksen	vanhempi	tutki-
ja	 Katariina	 Mäkelä	 Biodiversiteettikeskuk-
sesta	 esitelmöi	 ansiokkaasti	 uudesta,	 viime	
joulukuussa	 julkaistusta	 luontoselvityksiin	 ja	
luontovaikutusten	 arviointiin	 perustuvasta	
oppaasta	 ”Luontoselvitykset	 ja	 luontovaiku-
tusten	 arviointi,	 Suomen	 ympäristökeskus	 ja	
ympäristöministeriö”.	 Näiden	 luontoselvitys-
ten	 ja	 luontovaikutusten	 arviointien	 tavoit-
teena	 on	 varmistaa	 luonnon	 monimuotoi-
suuden	turvaaminen	ja	luonnonarvoihin	koh-
distuvien	kielteisten	vaikutusten	välttäminen	
tai	minimointi	erilaisia	YVA-hankkeita	suunni-
tellessa.	 Luontoselvityksen	 tarkempi	 sisältö	
määritellään	 tapauskohtaisesti,	 mutta	
pääpiirteissään	se	koostuu	alueelta	olemassa	

olevien	 tietojen	 keräämisestä,	 maastotöistä,	
arvottamisesta	 ja	 suosituksista	 sekä	 tulosten	
raportoinnista	ja	tallentamisesta.	Myös	hank-
keen	tai	suunnitelman	ominaisuuksien	ja	vai-
kutusten	 tulee	 olla	 tiedossa	 luontoselvitystä	
tehtäessä.		

Kun	 luontoselvityksessä	tarkastellaan	eri	alu-
eita,	 tulee	 ne	 arvottaa	 eli	 asettaa	
tärkeysjärjestykseen:	 tämä	 muodostaa	 koh-
teelle	 annettavien	 suositusten	 ohella	 ikään	
kuin	 käyttöohjeen	 kullekin	 luontotiedolle.	
Opas	 esittelee	 luonnonarvoihin	 pohjaavat	
arvottamisen	 kriteerit,	 ohjeistaa	 näiden	 kri-
teerien	 soveltamisessa	 sekä	 tarjoaa	 nelipor-
taisen	luokittelujärjestelmän:	lainsäädännöllä	
turvatut,	erityisen	tärkeät,	monimuotoisuutta	
turvaavat	 sekä	 monimuotoisuutta	 tukevat	
kohteet.	 Raportoitaessa	 nämä	 esitellään	 esi-
merkiksi	 kartta-aineiston	 avulla	 värikoodein	
ja	 suosituksin	 siitä,	miten	 luonnonarvot	 ote-
taan	 parhaiten	 huomioon.	 Mäkelä	 vinkkasi	
myös	 Lajitietokeskuksen	 tietopankista,	 joka	
tarjoaa	 kansallisen	 lajitiedon	 kaikkien	 haluk-
kaiden	saataville	osoitteessa	laji.fi.		

Opas	 on	 itsessään	 suositus	 hyviksi	
käytännöiksi	 luontoselvityksiä	 tehtäessä,	
mutta	siitä	toivotaan	pidemmällä	tähtäimellä	
säännöllistä	 työkalua	 luontoselvitysten	 teki-
jöille,	 tilaajille	 ja	 viranomaisille.	 Aiempi	 opas	
oli	 julkaistu	 kaksi	 vuosikymmentä	 sitten,	 jo-
ten	 huomattavaa	 tarvetta	 päivittämiselle	 oli	
ilmaantunut	 muun	 muassa	 lainsäädännön,	
luontotyyppiasioiden	 sekä	 hyvien	
käytäntöjen	 seuraamisen	 osalta.	 Opas	 on	
julkaistu	 sähköisenä	 Suomen	 ym-
päristökeskuksen	 raportteja	 -sarjassa	
17.12.2021	 ja	 löytyy	 osoitteesta:	
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/33769
7	

Lyhennelmä:	Minni	Tynkkynen		
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Luonnon	monimuotoisuus	 voimajohtohank-
keissa	

Fingrid	Oyj:n	erityisastiantuntija	Tiina	Seppä-
nen	 käsitteli	 esityksessään	 voimajohtohank-
keiden	 vaikutuksia	 luonnon	monimuotoisuu-
teen.		 Fingridin	 merkittävimmät	 ympäristö-
vaikutukset	tulevat	siitä,	että	kantaverkko	luo	
mahdollisuudet	uusiutuvalle	energialle.		

Mitä	 tulee	 kantaverkkojen	 tulevaisuusnäky-
miin,	 pohjois-eteläsuuntaisten	 siirtolinjojen	
rooli	 on	 korostunut	 viime	 aikoina.	 Hajautet-
tua	energiantuotantoa	 lisätään,	 joten	voima-
hankkeiden	 YVA-hankkeita	 on	 meneillään	
ennätysmäärä.	 Kantaverkkojen	 voimajohtoja	
on	 noin	 14	 000	 kilometriä,	 joten	näiden	 alla	
on	 myös	 paljon	 maa-alaa.	 Fingridin	 tavoit-
teena	on	edistää	 luonnon	monimuotoisuutta	
voimajohtoalueilla.	Tätä	edistämistä	on	tehty	
muun	 muassa	 kehittämällä	 ohjeistusta	 ja	
ideoita	maanomistajille	 ja	maankäytön	suun-
nittelijoille.	 Voimajohtoalueiden	 monimuo-
toisuutta	 voidaan	 lisätä	 esimerkiksi	 kosteik-
kojen,	laidunnuksen	ja	pölyttäjien	avulla.		

Pääasiassa	 voimajohtohankkeiden	 ympäris-
tövaikutukset	 näkyvät	 niin,	 että	 metsäistä	
luontoa	katoaa	ja	avoimia	alueita	syntyy,	mi-
kä	 aiheuttaa	 haittaa	 pylväspaikkojen	 kasvilli-
suudelle	 ja	 linnustolle,	 mutta	 tuo	 toisaalta	
myös	positiivisia	vaikutuksia	esimerkiksi	uus-
elinympäristöjen	myötä.		

Fingrid	 kehittää	 pitkäjänteisesti	 käytäntöjä	
luonnon	monimuotoisuuden	huomioimiseen,	

ja	 toimiviksi	 keinoiksi	 ovat	 osoittautuneet	
esimerkiksi	 potentiaalisten	 perinneympäris-
töjen	 ja	 vieraslajien	 tunnistaminen	 YVA:n	
yhteydessä,	valikoiva	raivaus,	tekopökkelöt	ja	
lahopuun	 lisääminen.	 Fingrid	on	myös	 kehit-
tänyt	 tuen	 perinneympäristöjen	 hoitoon	
voimajohtoalueilla.	 Lisäksi	 on	 tehty	 monen-
laisia	 tutkimuksia	 ja	selvityksiä,	 joissa	on	esi-
merkiksi	 käytetty	 laiduntavia	 lampaita	niitty-
lajien	elvyttämisessä	tai	asennettu	hyöteisho-
telleja.		

Lyhennelmä:	Jenni	Leinonen	

	

	
Kommenttipuheenvuoro:	 Luontokadon	 tor-
juminen	-	mitkä	keinot	ovat	vaikuttavia?	

WWF	Suomen	 suojelujohtaja	 Jari	 Luukkonen	
käsittelee	 puheenvuorossaan	 luontokadon	
torjumista.	 Hän	 aloittaa	 esityksensä	 totea-
malla	 luontokadon	 ja	 ilmastonmuutoksen	
olevan	 aikamme	 suurimmat	 kriisit.	 Hän	 pai-
nottaa,	 että	 nämä	ongelmat	 ovat	 hyvin	 vah-
vasti	 linkittyneet	 toisiinsa,	 ja	 täten	 ne	 tulee	
myös	 ratkaista	 yhdessä.	 Luonnon	monimuo-
toisuus	onkin	noussut	viime	aikoina	keskuste-
luissa	ilmastonmuutoksen	rinnalle.	

Maan-	 ja	 luonnonvarojen	kestämätön	käyttö	
uhkaavat	 luontoa	 kaikkein	 eniten.	 Globaalit	
ilmiöt,	 esimerkiksi	 eläinperäisen	 maatalous-
tuotannon	 valtavat	 volyymit,	 ovat	 johtaneet	
luonnon	monimuotoisuuden	 romahtamiseen	
viimeisten	 vuosikymmenien	 aikana.		 Tilanne	
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ei	 ole	 ihanteellinen	 myöskään	 Suomessa,	
mutta	 täällä	 on	 kuitenkin	 paljon	 tietopohjaa	
luonnon	 suojelemiseksi.	 Viime	 aikoina	 esi-
merkiksi	vieraslajien	torjunnassa	ja	vaelluska-
lojen	suojelussa	onkin	aktivoiduttu.		

Luonnon	 monimuotoisuutta	 pyritään	 tur-
vaamaan	monenlaisilla	 sopimuksilla	 ja	 ohjel-
milla,	 ja	 Suomenkin	 lainsäädännössä	 on	mo-
nenlaisia	 prosesseja	 käynnissä	 aiheeseen	
liittyen.	Luukkonen	pohtii	kuitenkin	sitä,	onko	
päätöksenteossa	 tarpeeksi	 tahtoa	 luonnon	
monimuotoisuuden	edistämiseen.	Siinä	missä	
globaalin	 kuvan	 hahmottaminen	 on	 tärkeää,	
ovat	myös	yksittäisten	hankkeiden	YVA:t	tär-
keässä	 roolissa	monimuotoisuuden	 suojelus-
sa.	Kaikki	tarvittavat	teot	ja	toimijat	on	saata-
va	 nopeasti	 mukaan	 luonnon	 tilan	 paranta-
miseksi.		

Lyhennelmä:	Jenni	Leinonen	

	

	
Ilmastonmuutos	 ja	 luontokato	 Suomessa	 –	
millä	 ohjauskeinoilla	 ehkäisemme	 molem-
pia?		

Päätöspuheen	piti	kansanedustaja	Satu	Hassi,	
joka	on	seurannut	luonto-	ja	ilmastokysymyk-
siä	 pitkään.	 Hänellä	 on	 kokemusta	 eduskun-
nasta	 20	 vuotta,	 joista	 kolme	 ministerinä.	
Lisäksi	 hän	 on	 toiminut	 EU-parlamentin	
jäsenenä	10	vuoden	ajan.		

Hassi	 kertasi	 ilmastonmuutoksen	 ja	 luonto-
kadon	 pysäyttämiseen	 tähtäävien	 toimenpi-

teiden	 historiaa.	 Puheenvuoro	 hahmotteli	
missä	olemme	onnistuneet	ja	missä	on	kovin	
työ	edessä.		

Päästöjä	 on	 politiikassa	 rajoitettu	 Rion	 huip-
pukokouksesta	 saakka,	 noin	 kolmenkymme-
nen	 vuoden	 ajan.	 Merkittäviä	 askeleita	 on	
otettu,	 mutta	 1,5	 asteen	 lämpenemiseen	
johtavien	 päästövähennysten	 tielle	 ei	 olla	
toistaiseksi	 päästy.	 Hassi	 toivoo	 ihmisten	
ymmärtävän	 sen,	 että	 olemme	 siirtymässä	
ilmastoon,	josta	sivilisaatiolla	ei	ole	kokemus-
ta.		

Luontokato	 puolestaan	 on	 pitkään	 jäänyt	
ilmastokysymysten	 varjoon.	 Vasta	 vuonna	
2019	 julkaistun	 IPBESin	 raportin	 jälkeen	 on	
ryhdytty	uskottavampiin	toimiin	kuten	EU:ssa	
biodiversiteettistrategian	valmisteluun.	Niille,	
jotka	 kyseenalaistavat	 tavoitetta	 suojellun	
pinta-alan	määrästä,	Hassi	muistutti,	että	 laji	
häviää	 paikka	 kerrallaan.	 Elinpaikkojen	 ka-
toaminen	on	tärkein	syy	luontokatoon.		

Koska	 oltiin	 YVA-päivässä,	 puhuttiin	 myös	
YVA-lain	säätämisestä	Suomessa.	Hassi	muis-
teli	 aikanaan	 tuntuneen	 pieneltä	 vallanku-
moukselta,	 että	 aletaan	 vaatia	 ym-
päristövaikutusten	arviointia.	YVA-laki	oli	osa	
EU-jäsenyysvalmisteluja.		

Lopuksi	Hassi	kertoi	tuoreen	esimerkin	avulla	
siitä,	 miten	 otsikon	 haasteeseen	 pyritään	
vastaamaan.	Yhteenkytkeytyneisyyden	ajatus	
näkyy	 EU:n	 taksonomia-asetuksessa,	 jolla	
ohjataan	 pääomia	 ilmaston	 ja	 luonnon	 kan-
nalta	 kestäviin	 kohteisiin.	 Kestäväksi	 kohde	
luetaan,	 jos	 se	 edistää	 yhtä	 kuudesta	
määritellystä	 tavoitteesta	 ja	 ei	 olennaisesti	
haittaa	muidenkaan	toteutumista.		

Puheenvuoro	 antoi	 perspektiiviä	 ja	 tunteen	
siitä,	että	vaikka	kehitys	on	hidasta,	niin	ete-
nemistä	 tapahtuu.	 Niinä	 hetkinä	 kun	 lannis-
taa,	 antaa	 ajatus	 toivottavasti	 voimaa	 jatkaa	
työskentelyä.		

Lyhennelmä:	Sini	Tenkanen		
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