
Keskustelumuistio 
 
Tutkijatapaaminen metsäluonnon monimuotoisuudesta 25.8.2017 
 
Aika: perjantai 25.8. klo 13.00-15.00 
Paikka: Valtiovarainministeriön kokouskeskus, kokoushuone Paja (Mariankatu 9, alakerta) 
 
1. Tilaisuuden avaus 
 
Ministeri Leppä totesi avauspuheenvuorossaan, että globaalina trendinä on siirtyä pois fossiilitaloudesta. 
Suomessa biotalouteen siirtymisen myötä puun käyttö on lisääntymässä, sillä ilman metsiä 
biotaloustavoitteet eivät toteudu. Päätökset pohjautuvat parhaaseen mahdolliseen tietoon. 
Tutkimustietoa on sadan vuoden aikajanalta, harvalla maalla on sama tilanne.  
 
2. Johdanto aiheeseen: Metsäluonnon monimuotoisuuden turvaaminen osana biotaloutta 
 
Ministeri Tiilikainen muistutti mieliin, että olemme ratkaisseet asioita ennenkin. Metsäteollisuuden 
jätevesien puhdistus ja ilmansuojelutoimenpiteet rikkipäästöjen ja typen oksidien yms. osalta on tehty. 
Lisäksi metsälait on uusittu viime vuosina, suurin osa metsistä on sertifioinnin piirissä, suojeluverkosto 
on olemassa ja METSO –ohjelma käynnissä.  
 
Vuonna 2015 valtioneuvoston periaatepäätöksenä hyväksyttyyn Kansalliseen metsästrategiaan kirjattiin 
tavoitteeksi runkopuun hakkuiden nostaminen 80 miljoonaan kuutiometriin vuositasolla. 
Hallitusohjelmaan otettiin sama tavoite. Samalla kuitenkin hallituksessa sovittujen budjettisäästöjen 
yhteydessä vähennettiin suojelurahoitusta. Määrärahojen vähennystä on yritetty paikata. Myös uusia 
toimia on käynnistetty, kuten itsenäisyyden juhlavuoteen liittyvä Luontolahjani satavuotiaalle, 
soidensuojelun täydennys 30 000 hehtaarilla, Monimetsä –hanke ja Tapion ekosysteemipalveluiden 
tuotteistamishanke. Ympäristöhallinnon puolella on meneillään uhanalaisarviot sekä lajien että 
luontotyyppien osalta. Uhanalaisten lajien suojelun toimintaohjelma on julkaistu, uutena hankkeena 
meneillään on arvio ilmastonmuutoksen vaikutuksesta suojelualueverkostoon. 
 
Tilaisuuden tarkoitus on etsiä uusia ajatuksia monimuotoisuuden vahvistamiseksi. Meksikossa pidetyssä 
YK:n biodiversiteettisopimuksen osapuolikokouksessa joulukuussa 2016 kannustettiin 
monimuotoisuuden huomioimisen valtavirtaistamiseen. Pelkkä suojelualueverkosto ei riitä, vaan kyse on 
siitä, miten eri elinkeinot voivat toimissaan tukea monimuotoisuuden säilymistä. Mitä voidaan tehdä 
taloudellisen toiminnan parissa? Ei ole kestävää biotaloutta ilman monimuotoisuuden säilyttämistä. 
 
3. Biotalousskenaarioiden mukaisten hakkuiden vaikutukset metsien monimuotoisuudelle 
tärkeisiin rakennepiirteisiin 
 
Saija Kuusela SYKEstä ja Taneli Kohlström Lukesta esittelivät syksyllä 2016 julkaistun 
”Biotalousskenaarioiden mukaisten hakkuiden vaikutukset metsien monimuotoisuudelle tärkeisiin 
rakennepiirteisiin” selvityksen tuloksia (esitys liitteenä osoitteessa XXX). Tarkastelussa oli, mitä 
lisähakkuut tarkoittavat monimuotoisuuden kannalta. Selvitykseen oli otettu pohjaksi samat skenaariot 
kuin ilmasto- ja energiastrategiassa (perus, politiikka ja puuntuotannollisesti suurin kestävä). Julkaisu 
löytyy osoitteesta https://jukuri.luke.fi/handle/10024/537430.  
 
Yhteenvedossa todetaan, että metsien hyödyntämistä voidaan lisätä, jos samalla tehostetaan 
monimuotoisuuden eteen tehtyjä toimia. Erityisen tärkeää on lisätä lahopuun määrää. Selvityksen 
mukaan tärkeimpiä toimia monimuotoisuuden eteen on kuolleen puuston säästäminen nykyistä 
paremmin hakkuissa, järeiden elävien säästöpuiden lisääminen uudistushakkuissa sekä 
luonnonhoidollinen kulotus. Tärkeää on myös välttää puun korjuuta arvokkailta luontokohteilta sekä 
turvata METSO-ohjelmalle riittävät resurssit. 
 
4. Pienryhmätyöskentely ja tulosten esittely 
 
Keskustelutilaisuuteen kutsutut tutkijat jaettiin kolmeen ryhmään keskustelemaan monimuotoisuuden 
kannalta keskeisistä huolista sekä ehdotuksista monimuotoisuutta vahvistaviksi toimiksi. Myös edellä 
kuultuun esitykseen oli mahdollisuus ottaa kantaa. Tutkijoita pyydettiin ryhmätyön purkua ajatellen 
valitsemaan kolme tärkeintä huolta ja kolme konkreettista ehdotusta. Ryhmien top 3 valinnat eivät ole 
välttämättä täysin yksimielisiä, koska aikaa niiden valintaan ei jäänyt tarpeeksi. Myös ryhmissä käydyt 
keskustelut jäivät kirjaamatta, joten jatkossa kuvattu keskustelu ja ryhmätöiden purku kuvaa yleisesti 

https://jukuri.luke.fi/handle/10024/537430


käytyä keskustelua. Kaikki esille tulleet näkökohdat ryhmien muistiinpanojen mukaan on listattu liitteessä 
A ilman prioriteettijärjestystä.  
 
Ryhmä 1 toi huolina esiin kuolleen puun määrän sekä ekologisen tutkimustiedon heikon hyödyntämisen. 
Ryhmä 2 nosti esiin elinympäristöjen vähenemisen (määrä, laatu ja pinta-ala, etenkin rehevät kohteet), 
yhtenäisen metsämassan vähenemisen (pirstoutuminen, vaikutus mm. kanalintuihin) ja rakennepiirteiden 
häviämisen, etenkin kuolleen puun määrä. Ryhmän 3 nosti esiin vanhojen luonnontilaisen kaltaisten 
metsien vähenemisen (rakennepiirre häviää maisemasta, etenkin lahopuu), poliittisen tahdon puutteen 
(pienimuotoiset toimenpiteet näpertelyä maisematason kannalta), politiikka ei ole kiinnostunut 
tutkimuksesta (alueiden suojelu hajauttaminen vai keskittäminen, mikä on tehokasta). Lisäksi nousi esiin 
metsätuholaki. Myrskytuhojen kategorinen korjaaminen metsätuholakiin vedoten on ristiriidassa muun 
muassa monimuotoisuutta edistävän viestinnän kanssa.  
 
Vahvistavina toimenpiteinä ryhmä 1 esitti luonnonsuojelualueiden biologisen arvon lisäämistä mm. 
lahopuun lisäämisellä, lajien siirtoistutuksilla (esimerkkeinä käävät) ja keskittämällä suojelualueiden 
ytimiä, mikä olisi taloudellisesti tehokkainta toimintaa. Lisäksi suojelualueiden ulkopuolella tulisi ottaa 
paremmin huomioon reunavyöhykkeet (mm. oikea säästöpuiden määrä ja sijoittelu, kulotus). 
Metsänhoitoon tulisi lisää koulutusta ja ohjeet tulisi päivittää vuorovaikutuksessa tutkijoiden kanssa.  
 
Ryhmä 2 esitti vanhojen talousmetsien hakkuiden lopettamista ja niiden hankkimista METSOon, samalla 
myös METSOn rahoitus olisi saatava kuntoon. Yhtenäisen metsämassan turvaamiseksi metsänhoitoa 
pitäisi harjoittaa eri intensiteetillä vyöhykkeittäin suojelualueiden ympärillä, mm. siirtyä jatkuvaan 
kasvatukseen Metsähallituksen mailla. Elävän ja kuolleen säästöpuun määrä tulisi kaksinkertaistaa ja 
keskittää suurempiin kokonaisuuksiin.  
 
Ryhmä 3 esitti suunnitelmallista maisematason (maakunta) roolijaon edistämistä: suojelua pitää 
keskittää sinne, missä luonnontilan laadun parannukset voidaan saada aikaan kustannustehokkaasti. 
Tilarajat ylittävää suojelun ohjausta ja kannustimia tulee kehittää, ja suojelua kohdentaa arvokkaille 
alueille. Lisäksi minimitason kestävyysvaatimuksia tulee kehittää esim. säästöpuiden ja muiden 
luonnonhoitotoimien osalta, mikä on erittäin tärkeää maisematasolla kaikkien ekosysteemipalveluiden 
turvaamisen ja riskien hallinnan kannalta. Muina konkreettisempina ehdotuksina ryhmä 3 mainitsi 
tehtyjen sitoumuksien täyttämisen (METSO, kulotus takaisin Metsähallituksen agendalle 
tulosohjauksella) sekä yksityisen rahan kohdentamisen suojeluun. 
 
SYKEN ja Luken esityksen päätelmät saivat tukea. Huomiota kiinnitettiin kulotusten pinta-alan 
vähenemiseen, lahopuumäärän ylläpitoon suojelualueilla (inventointitulokset osoittavat lahopuun määrän 
vähenemistä suojelualueilla) sekä lahopuumäärän vaihteluun (alustavan VMI-koealatarkastelun mukaan 
hajonta on suurta, eli paljon talousmetsien koealoja, joilla lahopuuta on hyvin vähän, mutta paikoin 
kuollutta puuta on paljon)  
 
5. Keskustelu 
 
Lahopuumäärän väheneminen suojelualueilla ja etenkin Pohjois-Suomessa herätti keskustelua. Yhtenä 
selityksenä on, että uusilla suojeluun hankituilla alueilla ei ole niin paljon lahopuuta kuin vanhoilla 
alueilla, mikä laskee keskiarvoa. Pohjois-Suomessa ei ole ollut viime vuosina kuollutta puuta lisääviä 
myrskytuhoja, joten uutta lahopuuta ei ole syntynyt samaan tapaan kuin Etelä-Suomessa. 
 
SYKEn ja Luken selvityksessä ei ole voitu ottaa huomioon ilmastonmuutosta, ilmastomuutoksen 
huomioon ottavien simulointien tarve tuli esille. Esimerkiksi havaintoja on jo olemassa lintulajien 
siirtymisestä kohti pohjoista, ja pohjoisen lajit katoavat ilmaston lämmetessä. Toisaalta metsämaiseman 
pirstoutuminen ja suojelualueverkoston hajanaisuus voi estää lajien leviämistä. Generalistiset lajit 
pystyvät siirtymään, mutta erikoistuneille se ei onnistu (esim. havaittu perhosilla). 
 
Ilmastonmuutoksen myötä kuivuuskausien ja myrskytuhojen ennustetaan lisääntyvän. Tulee keskittyä 
monimuotoisuuteen ja olla myös selvillä muutokseen liittyviin riskeistä, koska olemme käytännössä 
riippuvaisia kahdesta puulajista (Suomeen mahdollisesti leviävät tuholaiset). Tarvitaan tarkempaa 
analyysiä. Lahopuu on kuitenkin kriittinen tekijä monimuotoisuudelle. Esimerkiksi ensi vuoden 
kirjanpainajatuhoja voidaan ehkäistä ja myrskytuhopuita voidaan säästää metsissä katkaisemalla 
juuriyhteys, jotta havupuut kuolevat ja kuivuvat ennen kirjanpainajien lisääntymiskautta. Kuivunut, 
pidempään kuolleena ollut puu ei levitä kirjanpainajatuhoja. Todettiin, että nykyisellään tuhot usein jo 
ohjaavat hakkuita, mikä huolestuttaa monimuotoisuuden säilymisen kannalta. Tulisi selvittää, millainen 
metsän rakenne estää tuhojen leviämisen. Ilmastonmuutoksen myötä lisääntyvä metsänkasvu ei aina 



ole hyvä asia. Lahopuudynamiikan kiihtymisen (nopeutunut lahoaminen) on erään tutkimuksen mukaan 
havaittu olevan puolelle tutkituista lajeista negatiivinen tekijä.  
 
Suojelu ja luonnonhoito eivät ohjaudu monimuotoisuuden kannalta merkittävimmille kohteille. Eräänä 
syynä tähän nähtiin alueellisen suunnittelun tehokkaiden ohjauskeinojen puuttuminen. Käytettävät keinot 
ovat liian samanlaisia. Kustannustehokkuus puuttuu. Intensiivisempää metsätaloutta voitaisiin harjoittaa 
siellä, missä ei ole suuria luontoarvoja. Metsät tarjoavat kuitenkin paljon erilaisia ekosysteemipalveluja 
ihmisille, esimerkiksi virkistysarvoja. Tämän vuoksi intensiivisen metsänkäsittelyn keskittäminen voisi 
johtaa siihen, että muut ekosysteemipalvelut voisivat kärsiä, joten pitäisi analysoida intensiivisyyden 
vaikutus ekosysteemien vaihtosuhteisiin.  Jatkuvaa kasvatusta kannattaa lisätä mutta se ei ole ratkaisu 
kaikkiin monimuotoisuuskysymyksiin. 
 
Tarvittaisiin aluetason metsäsuunnittelua, poliittista ohjausta, kannustusta, yhteistyötä ja riittäviä 
korvauksia. Pelkkä uhka säätelyn lisääntymisestä voi toisaalta ohjata vapaaehtoisuuteen. Suojelun ja 
luonnonhoidon kustannustehokkaaseen kohdentamiseen on olemassa hyviä työkaluja, kuten Zonation. 
Myös metsänhoitosuosituksissa on hyvä keinoja käyttämättä, haaste on niiden käyttöönotossa. 
Monimetsä -hanke toimii juuri luonnonhoidon keinojen jalkautuksen parissa. Metsäalan toimijat ovat 
avainasemassa. Metsä-ELO on asiantuntijaryhmä, jossa tutkijat koostavat tietoa ja hakevat ratkaisuja 
monenlaisiin ennallistamisen ja luonnonhoidon ongelmiin. Ryhmää on valmis tuottamaan 
ratkaisuehdotuksia. 
 
Jotta biotalous olisi kestävää, tarvitaan panostusta monimuotoisuuden turvaamiseen, kuten METSOn 
rahoituksen lisäys. Kymmenkertainen rahoitus mahdollistaisi Etelä-suomessa 10 % suojelu-pinta-alan, 
mikä takaisi lajien säilymisen. Keskustelussa todettiin, että asia ei ole kuitenkaan näin yksinkertainen. 
METSO-ohjelmaa kiiteltiin ja todettiin, että sen rahoitusta on vahvistettava. 
 
6. Keskustelun yhteenveto ja jatkotoimet 
 
Ministeri Tiilikainen kiitti hyvästä keskustelusta ja totesi, että myös kiistelyä oli sopivassa määrin. SYKEn 
ja Luken suositukset saivat hyväksynnän. Yhteenvetona keskustelusta Tiilikainen listasi kolme 
kokonaisuutta: 
 

1. Toimenpiteet, jotka ovat tahdosta kiinni. Esimerkiksi suositukset toimeenpannaan 
oikeasti, jolloin kuolleen puun hakkuuhävikki vähenee. Tämä toteutuu, kun metsäfirmat 
oheistavat kuskit. Lisäksi riittävien järeiden säästöpuiden jättäminen olisi hyvä ottaa 
sertifiointikriteeriksi. Säästöpuita jää, kun metsänomistaja sopii hakkuutahon kanssa 
toimenpiteestä. 
 
2. Toimenpiteet, jotka tarvitsevat rahaa tai poliittista tahtoa. On ehdotettu METSOn 
rahoituksen kymmenkertaistamista, jotta jotain tapahtuisi. Tähän täytyy suhtautua 
varovasti. Tosin METSOn rahoituksen vahvistaminen on tärkeää. Metsänkäsittelyn 
vyöhykkeisyys ja toimenpiteiden keskittäminen aluetasolla on mielenkiintoinen 
tarkastelutapa. Isoilla toimijoilla se voisi olla mahdollista. Yksityismailla se on 
haastavampaa, koskee suurta joukkoa metsänomistajia, joten asiasta on vaikea sopia. 
 
3. Valtion omat metsät. Valtio voisi lisätä toimenpiteitä, esim. kulotuksen lisäys 
Metsähallituksen mailla, haasteena on maantieteellinen painotus, kohdistuuko panostukset 
oikein Metsähallituksen maiden sijainnin takia. Jatkuvapeitteisyyden suosiminen 
valtionmaille oli myös esillä. 
 

Ilmastonmuutoksen vaikutusten huomioiminen metsänkäsittelyssä (hillintä & sopeutuminen) tulee ottaa 
huomioon. Mielenkiintoinen esille tullut seikka oli myös se, että puuston kiihtyvä kasvu ja puun nopea 
lahoaminen ei ole kaikille lajeille hyvä asia. 
 
Jatkon osalta ministeri Tiilikainen lupasi viedä terveiset tästä tilaisuudesta sidosryhmien pyöreän pöydän 
keskusteluun, erityisesti omasta tahdosta kiinni olevat toimenpiteet. 
 
7. Tilaisuuden päätös 
 
Lopuksi ministeri Leppä kiitti kaikkia hyvästä keskustelusta. 
  



Liite A  
 
Pienryhmätöiden tulokset: 
 
a. Keskeiset huolet metsien monimuotoisuuden kannalta 
b. Ehdotuksia metsien monimuotoisuutta vahvistaviksi toimiksi 
c. Huomiot LUKEN ja Syken raporttiin 
 
Ryhmä 1 
Huolia 
- Kuolleen puun määrän kehitys huono, ennuste heikko ja nykyiset toimet riittämättömiä 
- Ikivanhojen puiden ja vanhojen metsien määrä riittämätön, uhanalaisimman lajiston 
kannalta ei ole suotuisia, säästöpuupolitiikan jatkuttava  
- Muuttuva ilmasto uhka monimuotoisuuden säilymiselle 
- Monimuotoisuutta vahvistavat toimet eivät ole edistyneet, kehitys heikkoa tai oikeastaan 
taannuttu. Paras käytettävissä oleva tieto ei ole tullut hyödynnetyksi. 
- Yksittäisten metsien säilyttäminen ei riitä. Vanhoja puita tulevaisuudessa vain nuorissa 
metsissä. 
- Ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja resilienssi. 
- Metso-rahoituksen riittämättömyys 
- Äärevät sääilmiöt mm myrskyt tuovat monimuotoisuudelle mahdollisuuksia. 
- Taloudellinen tehottomuus 
 
Ehdotuksia 

- Suojelualueiden luonnonsuojelubiologista arvoa lisättävä (mm lahopuun määrää lisättävä) ja 
uhanalaisinta lajistoa palautettava siirtoistutuksin; keskitetään suojelutoimenpiteet sinne missä 
voidaan aikaansaada saadaan monimuotoisuushyötyjä taloudellisesti tehokkaasti ja 
suojelualueiden sekä luonnonhoitotoimien hankintaan kilpailutusta. 

- Mh ohjeistusta ajantasaistettava (ja sertifiointimahdollisuuksia kehitettävä /mahdollistettava) 
säästöpuut, kulotukset, reuna-/suojavyöhykkeet 

- Pitäisi hakea kohteet joissa on suojeltavaa, digitalisaatio mahdollistaa löytämisen 
- Tehokkuutta lisättävä tutkimustietoa hyödyntämällä, pelkät kompromissit eivät riitä muuttamaan 

kehitystä 
- Tutkimustulosten ja työkalujen (esim. zonation) hyödyntäminen 
- Määrälliset tavoitteet luonnonhoidon keskeisille teemoille  
- FSC sertifioinnin yleistyminen Suomessa 
- Suojelualueiden ja arvokkaiden elinympäristöjen rajauksiin biologiset perusteet 
- Kuolleen puun hakkuuhävikin minimointi ja säästöpuiden säästäminen yli kiertoaikojen 
- Vanhojen metsien suojelualueiden pinta-alan lisääminen 
- Kulotuksen palauttaminen  
- Suojavyöhykkeiden ohjeistus 
- Metsätuholaki kiristi myrskytuhopuiden korjuuvelvoitetta arvokkaisiin elinympäristöihin – olisi 

korjattava kiireesti niin että korjuuvelvoite ei koskisi arvokkaita elinympäristöjä 
 
Kommentit SYKE & Luke esitykseen 
- Tuetaan esitettyjä toimia ja ehdotetaan lisää 
 
Keskustelusta 
- Ilmastonmuutoksen vaikutukset; lintulajiston levinneisyysaluemuutokset näyttävät siltä että 
pohjoiset lajit ovat vaarassa hävitä ja lajeja, joita Suomessa ei vielä ole. 
- Ekosysteemien stressinsieto- ja palautumiskyky hyvä jos ekosysteemi monimuotoinen  
- Metsänhoidossa hyvät työkalut ja keinot monimuotoisuuden vahvistamiseksi 
 
Ryhmä 2 
Huolet: 

- lahopuun määrä; helppo parantaa? 
- vanhat metsät; hidasta 
- yhtenäinen metsämassa (varttuneet metsät); biotalous?, vyöhykkeet, jatkuva kasvatus 

 
Ratkaisuja: 

- METSOn rahoiukseen kymmenkertainen nosto; 200 M€/vuosi → 10 % 



- Jatkuva kasvatus valtion mailla 
+ peitteinen metsä 

- vanhimpien talousmetsien hakkuiden lopetus ja niiden hankkiminen METSOoon 
- lopetetaan kuolleen puun korjaaminen hakkuissa 
- säästöpuiden kaksinkertaistaminen ja keskittäminen 

o elävät ja kuolleet puut 
- Valtion maat FCS sertifiointiin 
- Kulotukset METSOon 
- Ekologiset hyvitykset käyttöön 
- Metsänkäsittelyn vyöhykkeet 

o metsänomistajan oikeudet; raha? 
Ryhmä 3 
 
Huolet: 

- Vanhat luonnontilaisen kaltaiset metsät vähenevät, mikä vaikuttaa metsärakenteen muutoksen 
kautta myös tavallisiin metsälajeihin, eikä vain lahopuulajeihin 

- Poliittinen tahto puuttuu ja korjaavat toimet, varsinkin maisemaan hajautuneet, esim. pienet 
säästöpuut, ovat näpertelyä ja viherpesua 

- Politiikka ei ole vakavasti kiinnostunut tutkimuksesta 
- Ristiriitainen ohjaus: hyönteistuholaki 

 
Ratkaisut, isot: 
 

- Suunnitelmallinen aluetason (maisematason, maakuntatason) roolijako: keskitetty suojelu, 
mielellään tilarajat ylittävän suunnittelun ja siinä roolijaon ohjauksen kehittäminen 

- Minimitason kestävyysvaatimuksista huolehditaan: säästöpuut ja muu luonnonhoito 
ekosysteemipalveluiden turvaamiseksi ja kestävyysriskien hallitsemiseksi 

- Yksityisen rahan kohdentaminen suojeluun 
- Ratkaisut, konkreettiset: 
- Tehdyt sitoumukset takaisin agendalle: METSO, metsähallitus 

 
Ryhmä kiisteli jonkun verran siitä, onko maisematason allokointi vai luonnonhoito joka paikassa tärkeintä 
– molempia pidettiin toki tärkeinä. 
 
 
  



Liite B 
Osallistujat: 
 
Alanen Aulikki  Ympäristöministeriö 
Asikainen Antti  Luke 
Bister Iina   Maa- ja metsätalousministeriö 
Granholm Heikki  Maa- ja metsätalousministeriö 
Gummerus-Rautiainen Päivi Ympäristöministeriö 
Halme Panu   Jyväskylän yliopisto 
Hetemäki Lauri  EFI 
Hilska-Aaltonen Marja  Maa- ja metsätalousministeriö 
Hyvärinen Esko  Ympäristöministeriö 
Juslén Aino   LUOMUS 
Keto-Tokoi Petri   
Kokkonen Marja  Maa- ja metsätalousministeriö 
Kolström Taneli  Luke 
Korhonen Kari T.  Luke 
Kotiaho Janne  Jyväskylän yliopisto 
Kuusela Saija  SYKE 
Kuusinen Mikko  Ympäristöministeriö 
Leppä Jari   Maa- ja metsätalousministeriö 
Lilja-Rothsten Saara  Maa- ja metsätalousministeriö 
Lindberg Henrik  Hämeen ammattikorkeakoulu 
Loiskekoski Maarit  Ympäristöministeriö 
Moilanen Atte  Helsingin yliopisto 
Mäkipää Raisa  Luke 
Mönkkönen Mikko  Jyväskylän yliopisto 
Niemelä Jari   Helsingin yliopisto 
Niiranen Ari   Ympäristöministeriö 
Primmer Eeva  SYKE 
Punttila Pekka  SYKE 
Saaristo Lauri  Tapio 
Savolainen Taru  Ympäristöministeriö 
Schildt Ville   Maa- ja metsätalousministeriö 
Siitonen Juha  Luke 
Tenhiälä Satu-Marja  Maa- ja metsätalousministeriö 
Tiilikainen Kimmo  Ympäristöministeriö 
Tonteri Tiina   Luke 
Torniainen Tatu  Maa- ja metsätalousministeriö 
Veltheim Taina  Maa- ja metsätalousministeriö 
Virkkala Raimo  SYKE 
 


