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Sisältö

Tämä dokumentti sisältää Luonnonsuojelun ELY-
palveluiden palvelukuvausten projektin tulokset 
kooste: tutkimusvaiheesta, palvelumallikuvaukset ja 
loppupäätelmät.

Projektin kuvauskohteet
• Luonnonsuojelualueiden toteuttaminen
• Luonnonsuojelulain mukaiset poikkeamiset 

(esimerkkinä luonnonsuojelulain 49 §:n 
mukainen poikkeaminen)

• Hankkeiden Natura-arviointi kokonaisuutena 



Asiakaslähtöinen prosessi



Asiakaslähtöinen prosessi

Tutkimus
Prosessi lähtee 
asiakkaan tarpeiden 
ymmärtämisestä

Ideointi ja 
mallinnus
Kuvataan palvelut 
jotka täyttävät 
asiakkaiden tarpeet

Lopputulokset
Dokumentoidaan 
tulokset  



Tutkimusvaihe

Viranomaiset
4 kpl ELY Pohjois-Pohjanmaa, Pirkanmaa, Lappi
1 kpl AVI Itä-Suomi

Kumppanit
5 kpl Kuntaviranomaiset
2 kpl Maakuntaliitto
1 kpl Metsäkeskus

Muut
3 kpl Yhdistykset ja järjestöt
8 kpl Yritykset
4 kpl Konsulttiyritykset

Cybercomin palvelumuotoilijat tutustuivat olemassa olevaan 
dokumentaatioon ja käyttävät aineistoa lähteenä 
haastattelujen suunnittelussa.

Asiakkaiden tarpeiden selvittämiseksi toteutettiin 
asiakastarvekartoitus haastattelemalla eri kohderyhmien 
edustajia. 

Haastatteluista osa pyrittiin toteuttamaan haastateltavan 
omassa työpisteessä tai toimipaikassa. Valtaosa 
haastatteluista toteutettiin puhelimitse tai Skype-yhteydellä. 

Haastatteluihin osallistui pääsääntöisesti 2 Cybercomin 
palvelumuotoilijaa, jolloin toinen haastatteli ja toinen keskittyi 
muistiinpanojen tekemiseen. 



Kooste haastatteluista – ELYn rooli

Kaikki haastatellut arvostivat ELYn henkilöstön 
asiantuntemusta. ELYn asiantuntemusroolia 
ulkopuolisena yli kunnallisten näkemysten pidettiin 
tärkeä.

Kontaktit ELYyn olivat useimmiten hyvin 
henkilöityneitä. Kun on löydetty joskus 
yhteyshenkilö tästä pidettiin kiinni. Jos omaa 
yhteyshenkilöä tai alan asiantuntijaa ei ELYssä ollut 
saatavilla, niin asioiden hoitaminen ja tiedonsaanti 
oli huomattavasti haastavampaa ja asioiden 
käsittely saattaa jäädä pitkäksi aikaa odotustilaan.

Osa haastatelluista oli säännöllisesti tekemisessä eri 
puolilla Suomea olevien ELY-keskusten kanssa. 
Asiointi ja vuorovaikutus koettiin näissä erilaiseksi. 

Yksittäisenä toimintatavan muutoksena haastatellut 
eivät olleet tyytyväisiä siihen, että muodostettavia 
luonnonsuojelualueita ei merkitty maastoon. ELYä 
pyydettiin esimerkiksi erikseen maastokäynnillä 
osoittamaan rajat tai rajat merkittiin isommissa 
organisaatioissa itse.

Osa toimijoista on esimerkiksi 
luonnonsuojelualueiden kanssa toimivista 
organisaatioista on hyvin rutinoitunutta ja tarvitsee 
ELYä enää vain vähän. 

Yhteistyöelimet eri osapuolten välillä, kuten liito-
oravaryhmät, ovat saaneet aikaan helpotusta 
toimintamalleihin, käytäntöjen yhtenäistämiseen ja 
niiden sujuvuuteen.



Kooste haastatteluista - Tiedon jakaminen

Haastateltavia huolestutti luontoon liittyvän 
paikkatiedon pirstaloituminen ja tiedon 
ajantasaisuus. Eri osapuolet hallinnoivat omia 
paikkatietoaineistojaan ja osa julkisesta aineistoista 
ei ole välttämättä ajantasalla. Tämä voi 
heikoimmassa tapauksessa johtaa vääriin 
päätelmiin luonnon tilasta. 

Hankkeiden puitteissa tehdään kartoituksia ja 
selvityksiä, mutta näiden tietojen jakamista ei 
juurikaan ole tai tietoja voi olla vaikea liittää 
yhteen. Lounaispaikka nousi esimerkkinä 
toimintatavasta, jossa paikkatietoa aktiivisesti 
tallennetaan ja jaetaan.

Suurimmalle osalle haastatelluista oli selvää, että 
luonnonsuojeluun liittyvää tietoa voi pyytää ELYltä 
aineistomuodossa. Uhanalaisten lajien tietojen 
pyytäminen oli rutiininomaista erilaisilla toimijoilla.

Luontoselvityksissä tarvittava taustamateriaali, 
kuten maanomistus- ja luonnonsuojelualueiden 
sijaintiin liittyvä kartta-aineisto saatiin 
Maanmittauslaitokselta. Kuntien 
kaavoitusmateriaalit ovat saatavissa kirjavasti, osa 
helpommin, osa vain pyydettäessä.

Paikkatietomateriaalin saatavuus helpottaa 
hankkeiden suunnittelua ja parantaa lopputuloksen 
laatua.



Kooste haastatteluista – Luonto 

Erilaisten lajien selvittäminen vie aikaa ja on 
vuodenaikariippuvaista. Tämä tulee ensimmäistä 
kertaa selvityksiä tilaaville täytenä yllätyksenä. 
Luontoselvitysten hinta voi olla ensikertalaisille 
yllättävää.

Nykyisen suojelutavan, joka keskittyy uhanalaisiin 
lajeihin koettiin edistävän luonnon 
monimuotoisuuden säilymistä. Toisaalta 
haatateltavat kommentoivat luonnonsuojelulain 
säädännön jäykkyyttä. Luonnon dynaamisuus jää 
huomiotta, kun tarkastelu keskittyy uhanalaisiin 
lajeihin eikä vaihtoehtoisten tapojen kehittämiseen 
kuten hoitometsiköt tai lajien siirto uudelle 
elinpaikalle.

Luontoa käytetään valitusprosesseina toisinaan 
vaikutuskeinona eikä luonnon varsinaisen suojelun 
takia valiteta tai kommentoida päätöksiä. 
Uhanalaisen eläimen löytyminen voi olla 
maanomistajalle keino päästä vaikuttamaan jonkin 
hankkeen etenemiseen.

Luonnon tilan seuraaminen on siirtyynyt yhä 
enemmän vapaaehtoiseen järjestö- ja 
yhdistystoimintaan julkisten resurssien vähentyessä. 



Kooste haastatteluista – Keskeiset ongelmat

Luonnonsuojelupalveluiden prosessien venyminen 
on ongelmallista erilaisten toimijoiden 
näkökulmasta – oli kyseessä sitten kuntatoimija tai 
energia-alan yritys. 

Valitusprosessit ovat hitain osuus ja näiden kesto ei 
ole ennalta arvattavissa. Oikeuteen päätyessään 
hanke tulee aina venymään vuosia.

Natura-arvioinnin sisältö ja tilaaminen ei ole 
helppoa, jos tämän kanssa ei ole ollut vuosia 
tekemisissä. Rutiini helpottaa sekä arvioinnin 
tilajaan että lausunnon antajan toimintaa 
huomattavasti.



Kooste haastatteluista - Tulevaisuus

Maakuntauudistuksen vaikutukset olivat kaikista 
haastatelluista vielä epäselviä. Tässä arveluttavaksi 
koettiin päätöksenteon hajautuminen, 
päätöksenteon valtakunnallinen yhteinäisyys ja 
tasavertaisuus olisi haastateltavien mielestä 
tärkeää. 

Päätöksentekoon toivottiin haastatteluissa lisää 
läpinäkyvyyttä ja tiedon jakamiseen avoimuutta. 
Päätös- tai lausuntoprosessi ja sen kesto ei ole nyt 
ennalta pääteltävissä.

Prosessien alkuvaiheessa toteutettu tiedon 
jakaminen ja asianosaisten kuuleminen oli monesta 
haastatellusta paras ja tavoiteltava tapa toimia. 
Tällä vältettiin parhaimmillaan asioista jälkikäteen 
tapahtuva valittaminen tai oikeusprosessin. Myös 
ELYn kanssa käytävä ennakkoneuvottelut, 
epäviralliset kokoontumiset ja yhteistyöelimet 
nähtiin parhaina käytäntöinä.  



Palvelumuotoilutyöpaja 

Työpajan tavoitteena oli tutkimusvaiheen 
syventäminen ja palvelulupauksen 
konkretisointi.
Työpajan alussa Cybercomin palvelumuotoilijat 
esittelivät haastatteluvaiheen tulokset. 
Palvelumuotoilutyöpajassa keskityttiin tuottamaan 
keskeiset vaatimukset ja arvolupaus käyttämällä 
Value proposition canvas ja Business model canvas 
–menetelmillä.

Työpajassa käytettiin konkretisointimenetelmänä 
persoonia ja persoonien palvelupolkuja. Näiden 
avulla osallistujat pääsivät syvemmälle 
asiakastarpeiden ymmärrykseen. Työpajaan 
osallistui yhteensä 12 henkilöä ELY-keskuksista, 
AVIsta ja Ympäristöministeriöstä.

Palvelumuotoilutyöpaja

Tavoite
Vaatimukset asiakassegmentille
Palveluiden arvolupas

Osallistujat
Toimintamalliryhmän jäsenet 
Cybercomin palvelumuotoilijat 

Käytetyt työtavat
Value proposition canvas
Business model canvas

Kesto
6 tuntia



Työpajatyöskentely 30.11.2016

Työpajassa käytettiin tutkimusvaiheen tulosten kiteyttämiseen 
persoonia ja persoonille luotuja palvelupolkuja. Persoonien avulla 
työpajan osallistujat pääsivät samaistumaan asiakkaiden 
näkökulmaan. 
Cybercomin palvelumuotoilijat olivat luoneet käytetyt persoonat  
yhdistämällä haastattelujen perusteella löydettyjä 
käyttäytymismalleja. Persoonat eivät näin suoraan edusta ketään 
todellisia henkilöitä.

Value proposition canvasin ja persoonien avulla tunnistettiin 
vaatimukset eri asiakassegmenteille ja  projektin kolmeen 
kuvauskohteeseen: Luonnonsuojelualueiden toteuttaminen, 
Luonnonsuojelulainmukaiset poikkeamat ja Hankkeiden Natura-
arviointi kokonaisuudessaan.
Työpajan lopuksi tunnistetut palvelut ja palvelutavat koottiin 
yhteiseen Business model canvasiin.











Päätelmät ja lopputulokset



Sujuvaa asiointia

Riittävä ohjaus 
hakemusten ja 

raporttien 
tekemiseen

Sisällöllisesti 
hyvä ja 

oikeamuotoinen 
hakemus tai 

raportti

Avoin, 
käytettävissä 

oleva paikkatieto 
luonnosta

Asiantunteva ja 
tehokas 

hakemusten 
käsittely

Keskusteleva, 
jatkuva 

vuorovaikutus 
viranomaisten ja 

toimijoiden 
kesken

Sujuva
asiointi



Visio: Asiointi on sujuvaa, palvelutarpeet ennakoidaan, 
ja asiakkaat osallistuvat palveluiden kehittämiseen ja 
tuottamiseen

Asiantunteva ja tehokas hakemusten 
käsittely
Luonnonsuojeluviranomaisen työskentely selkeytyy, kun 
hakemus on heti laadittu riittävällä tasolla ja oikeaan 
kohteeseen. Työ voidaan keskittää valtakunnallisesti 
parhaille asiantuntijoille.

Sisällöllisesti hyvä ja oikeamuotoinen 
hakemus tai raportti
Raportoinnin sisällön ohjeistaminen ja tulkintaohjeiden 
antaminen asiakkaille. 

Avoin, käytettävissä oleva paikkatieto 
luonnosta
Luontoon liittyvän paikkatiedon ja aineistojen, kuten 
lajien esiintyminen, luontotyypit, Natura- ja 
luonnonsuojelualueet tarjoaminen yhden kanavan 
kautta.

Riittävä ohjaus hakemusten ja raporttien 
tekemiseen
Hakemusten täyttäminen ja raporttien laatiminen hyvin 
ohjeistettua, tarvittaessa ohjattu toiminnallisuus 
käyttölittymässä. 

Keskusteleva, jatkuva vuorovaikutus 
viranomaisten ja toimijoiden kesken
Tiedonkulun varmistaminen viranomaiselta ja toimijalta 
toiselle epävirallisilla ja virallisilla foorumeilla, kuten 
yhteistyöelimet tietyn lajin suojeluun ja yhteisten 
toimintamallien luominen.



Palvelutarpeiden ennakointi

Vaatimukset 
tiedossa 

yrityksissä

Helposti 
saavutettava ja 
ymmärrettävä 

luontotieto

Toimijoiden 
oman 

luontotiedon 
jakaminen

Yhteistoiminta 
toiminnan 

parantamiseksi 
yli 

sektorirajojen

Luonnon-
suojelulain 

tulkinta 
ohjeistettua

Ennakoidut
palvelu-
tarpeet



Visio:Yhteistyössä kehitystyö nopeutuu ja resurssit ja 
kehittämistyö suunnataan tärkeimpiin palveluihin

Luonnonsuojelulain tulkinta ohjeistettua
Luonnonsuojelulain tulkinta on valtakunnallisesti 
yhtenäistä ja ohjeistus tästä on esillä verkkopalveluissa.

Yhteistoiminta toiminnan 
parantamiseksi yli sektorirajojen
Eri osa puolia kuullaan toiminnan kehittämisessä ja 
tiedon jakamisen tarpeissa. Viranomaiset osallistuvat 
aktiivisesti ja avoimesti eri foorumeilla vuoropuheluun.

Vaatimukset tiedossa yrityksissä
Yritykset tuntevat luonnonsuojelun palveluihin liittyvät 
vaatimukset ja voivat suunnitella omaa toimintaa 
luonnon ehdoilla liiketoiminnallisesti kannattavasti. 

Helposti saavutettava ja ymmärrettävä 
luontotieto
Luontotietoa jaetaan kaikille asiakasryhmille ymmärrettävässä 
muodossa: henkilöasiakkaat, yritykset ja viranomaiset.

Toimijoiden oman luontotiedon jakaminen
Asiantuntijaorganisaatioiden, yritysten, viranomaisten ja 
kansalaisten tuottama luontotieto jaetaan käytettäväksi. 
Tiedon ajantasaisuus ja kattavuus esitetään ymmärrettävästi.



Palvelut löytyvät
Luonnon-
suojelun 
asioinnin 
ohjeistus 

yksiselitteistä

Lupa- ja 
lausuntotarpeet 
havainnollistettu

Ohjaava 
hakemuksen 
täyttäminen

Online 
tapahtuva 

neuvonta täsmä-
kysymyksiin

Luonnon-
suojelun 

palvelut mukana 
palvelu-

näkymissä

Helposti
löydettävät
palvelut



Visio: Julkishallinnon asiakkaat löytävät tarvitsemansa 
palvelut tehokkaasti yli virastorajojen

Luonnonsuojelun palvelut mukana 
palvelunäkymissä
Kansalaisen ja yrityksen palvelunäkymissä on keskeistä 
tietoa luonnonsuojeluasioista ja –prosesseista sekä 
linkitykset hakemuksiin ja laajempiin tietolähteisiin.

Online tapahtuva neuvonta 
täsmäkysymyksiin
Tunnistautunut käyttäjä saa neuvontaa, joka pohjaa 
aikaisemmin järjestelmään annettuihin tietoihin. 
Neuvonta tapahtuu online ja on mahdollisimman 
asiantuntevaa.

Luonnonsuojelun asioinnin ohjeistus 
yksiselitteistä
Valtakunnallisesti yhtenäinen toimintatapa ei prosesseissa ja 
näistä yksi ohjeistus.

Lupa- ja lausuntotarpeet havainnollistettu
Ohjeistus laadittu ajantasaisten esimerkkien avulla.

Ohjaava hakemuksen täyttäminen
Hakemuksien ja raportoinnin tuottamisessa käytetään 
esimerkiksi ohjaavia toiminnallisuuksia käyttöliittymässä. 
Hyödynnetään asiakkaan järjestelmään syöttämiä perustietoja 
tai muista rekistereistä palveluväylän avulla saatavilla olevia 
tietoja.



Jatkokehitysideoita

Asiointipalveluun asiakaslähtöinen käyttöliittymä, jossa asiakas voi seurata yhteen 
hankkeen kaikkia viranomaisprosesseja

 Käyttöliittymän avulla voi hahmottaa riippuvuussuhteet prosessien välillä
 Selventää asiakkaalle prosessia ja auttaa ennakoimaan kokonaisuuden kestoa

Hankkeet

Projekti123 valmis
Projekti222 keskeytetty
Projekti344 kesken 
Projekti345 valmis

Projekti344
Yleistä kuvaustietoa projektista, käytössä pohjaprojekti ”Rakentaminen asemakaava-
alueen ulkopuolelle”.

Vaiheet
Rakennuslupahakemus - käsittelyssä [Kokkolan kaupunki] 14.6.2015
Ympäristöselvitys - kesken 16.8.2015
Luonnonsuojelun poikkeuslupa - lähetetty [ELY-keskus] 17.8.2015
Natura-arviointi - aloittamatta

Asiakirjat
Pöytäkirja ELY, Kokkolan kaupunki, yritys Oy, maanomistaja1 kokous 11.1.2015
Pöytäkirja ELY, Kokkolan kaupunki, yritys Oy, maanomistaja1 kokous 12.2.2015



Jatkokehitysideoita

Ohjattu prosessi luvan hakemiseen ja raportointiin asiointipalveluun

 Asiakkaan tiedot järjestelmässä, ennakkotietoina heti lomakkeella
 Palveluväylän kautta saatavissa myös ajantasaisesti tarvittavien muiden rekisterien tiedot
 Lomakkeen täyttämisessä riittävä ohjeistus ja esimerkkejä, mitä tietoja tulee täyttää.



LUONNONSUOJELUALUEIDEN VAPAAEHTOINEN TOTEUTTAMINEN Palvelumalli
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OMIEN TIETOJEN
HAKEMINEN

ALOITE
SUOJELUSTA

KOHTEEN RAJAUS,
RAUHOITUSESITYS

NEUVOTTELUT,
KUULEMINEN

KÄYTTÖÖNOTTOPÄÄTÖS

Asiakaspalvelu ohjaa 
asiakkaan ensisijaisesti 
sähköiseen palveluun.

* Asiakas tekee 
aloitteen suojelualueen 
perustamisesta omalle 
metsäalalleen tai 
edustamansa organi- 
saation omistamalle 
alalle. [Asiointi]

SATJ:ssa on ajantasalla 
olevaa suojelu- ja 
luontotietoa 
ymmärrettävässä 
muodossa.

Asiakas saa tiedot ELYn 
ehdotuksista alue- 
rajaukseen, 
rauhoitusmääräyksestä 
ja korvauksesta. 
[Asiointi]

Käsittelijä tarkistaa  
esitetyn metsäalan 
tiedot  ja tekee 
tarvittavat muutokset  
ehdotukseen 
luontotietojen pohjalta. 
[SATJ, USPA]

* Asiakas saa sähköisen 
kutsun neuvotteluun 
ELY-keskuksen kanssa. 
[Viestinvälityspalvelu]

* Asiakas hyväksyy 
tarvittaessa kutsun 
neuvotteluun tai sopii 
viestinvälityspalvelun 
kautta uuden 
neuvotteluajankohdan. 
[Viestinvälityspalvelu]

Käsittelijä tekee 
maastokäynnin 
kohteeseen.

USPAssa tieto 
neuvotteluista.

* VALTUUTUS
YM:LTÄ

Käsittelijä neuvottelee 
asiakkaan kanssa 
kohteen toteutus- 
tavasta (kauppa tai 
yksityinen suojelualue, 
rajauksesta, rauhoitus- 
määräyksistä ja 
korvauksesta) 
Viestinvälityspalvelun 
kautta, paikan päällä tai 
puhelimitse.

USPAssa tieto 
valtuutuksesta. 

Hakemus tallentuu 
USPAan.

Palvelunäkymässä on 
ajankohtaista tietoa 
luonnonsuojelualueista.

Asiakas saa päätöksen. 
[Asiointi] 

* Asiakas tai 
ulkopuolinen taho 
hakee muutosta 
päätökseen. [Asiointi]

Käsittelijä laatii 
suojelualueen 
perustamispäätöksen 
USPAssa, joka 
allekirjoitetaan 
sähköisesti. Päätös 
lähetetään asiakkaalle 
ja tiedoksisaajille. 
Jos alue ostetaan 
valtiolle, kauppakirja 
laaditaan ja 
allekirjoitetaan 
Maanmittauslaitoksen 
kiinteistökaupan 
verkkopalvelussa

USPAssa on 
perustamispäätös.

Käsittelijä vie aluetiedot 
SATJ-järjestelmään.

*Asiakas saa tiedon 
maksatuksesta. 
[Viestinvälityspalvelu]

TIEDON 
HAKEMINEN

* Asiakas hakee tietoa 
suojelualueiden 
perustamisesta. 
[Palvelunäkymä, 
metsonpolku]

* Yksityinen asiakas 
tunnistautuu metsaan.� 
-palveluun ja 
tarkastelee alueidensa 
metsätyyppitietoja.

Asiakaspalvelu auttaa 
kirjautunutta asiakasta 
ELY:n asiantuntijan 
täsmäpalveluna 
chat-kanavalla.

Asiantuntijat ylläpitävät 
ajanmukaista ja ym- 
märrettävää tietoa suo- 
jelusta, sen edellytyk- 
sistä ja hakemisesta.

* Käsittelijä hakee 
YM:ltä valtuutusta, jos 
ELY:llä ei ole valtuutta 
korvauksen 
maksamiseen.

Käsittelijä pyytää tarvit- 
tavat lausunnot ja 
suostumukset.

* Asiakas tunnistautuu 
asiointipalveluun 
[Asiointi]

* Asiakas tutustuu 
luonnonsuojelualueisiin 
verkkopalvelussa 
[Paikkatietoikkuna] * Asiakas hyväksyy ELYn 

antaman ehdotuksen. 
[Asiointi]

SATJ:ssa on ajan- 
tasainen tieto 
suojelukohteesta.

Hakemuksen tiedot 
päivittyneet USPAan.

Hakemuksen tiedot 
päivittyneet USPAan.

* Asiakas ei hyväksy 
ehdotusta, vaan pyytää 
neuvottelun. [Asiointi]

* Yksityinen asiakas 
tekee aloitteen 
alueensa suojelusta 
Metsonpolku- 
palvelussa.

* Vaihtoehtoinen, ei toteudu välttämättä

* Hallinto tekee 
maksatuksen.



LUONNONSUOJELULAIN MUKAISET POIKKEAMISET  Palvelumalli
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Asiakaspalvelu ohjaa 
asiakkaan ensisijaisesti 
sähköiseen palveluun.

Uusi hanke on 
perustettu 
Asiointijärjestelmään.

Esittelijä keskustelee 
poikkeamislupatar- 
peesta asiakkaan 
kanssa sähköpostilla, 
puhelimitse tai paikan 
päällä.

Asiakas tunnistautuu 
sähköiseen 
asiointipalveluun.

Esittelijä käsittelee  
täydennykset.

Asiointijärjestelmä 
generoi viestin 
asiakkaalle. 

Asia tallentuu USPAan.

Verkkopalvelussa on 
ajankohtaista tietoa 
poikkeamalupien 
hakemisesta

Ajantasaista tietoa 
lajeista 

* Kartoittaja vie 
materiaalin asiakkaan 
hankkeeseen [Asiointi]

Esittelijä tekee 
ratkaisun asiaan [USPA].

Asiakas tunnistautuu 
asiointipalveluun ja 
näkee palvelussa vireillä 
olevat hankkeensa 
[Asiointi]

Asiantuntijat ylläpitävät 
ajanmukaista ja ym- 
märrettävää tietoa 
luonnonsuojelulain 
poikkeamista.

Asiakas saa 
vahvistuksen, että 
hakemus on lähetetty. 
[Asiointi]

Esittelijä saa 
hakemuksen USPAan ja 
käsittelee hakemuksen 
ls-lain mukaisesti.

* Asiakas saa viestin, 
että hakemukseen 
tarvitaan lisäselvitys 
[Viestinvälityspalvelu]

* Asiakas tunnistautuu 
asiointipalveluun ja  
lähettää pyynnön 
ennakkoneuvottelusta. 
[Asiointi]

Asiakas aloittaa uuden 
hankkeen [Asiointi]

Hakemuksen tiedot 
päivittyneet USPAan.

Asian tiedot 
päivittyneet USPAan.

Asiakas täyttää  ja 
lähettää hakemuksen. 
[Asiointi]

* Asiakas valtuuttaa 
luontokartoittajan 
liittämään hankkeeseen 
asiakirjoja [Asiointi]

* Vaihtoehtoinen, ei toteudu välttämättä

ENNAKKO-
SELVITYS

ENNAKKO-
NEUVONTA

HAKEMUKSEN
LAATIMINEN

LISÄSELVITYKSEN
TILAAMINEN KUULEMINENTÄYDENNYS-

PYYNTÖ
SELVITYSTARPEEN 

MÄÄRITTELY
TARPEEN 

YMMÄRTÄMINEN RATKAISU

* Asiakas hyväksyy 
tarvittaessa kutsun 
neuvotteluun tai sopii 
viestinvälityspalvelun 
kautta uuden 
neuvotteluajankohdan. 
[Viestinvälityspalvelu]

* Asiakas saa sähköisen 
kutsun neuvotteluun 
ELY-keskuksen kanssa. 
[Viestinvälityspalvelu]

Asiakas hakee tietoa 
luonnonsuojelulain 
poikkeamien käsitte- 
lystä. [Verkkosivut]

Asiakas hakee tietoa 
luonnonsuojelulain 
poikkeamien käsitte- 
lystä. [Verkkosivut]

Asiakas hakee tietoa 
luonnonsuojelualueista 
ja direktiivilajeista. 
[Paikkatietoikkuna]

Asiakas saa kehoituksen 
ls-lain mukaisen poik- 
keamisluvan hake- 
miseen esim. YVA- 
arvioinnin yhteydessä.

Asiakas saa viestin 
(tiedoksianto), että 
asialle on tehty ratkaisu. 
[Viestinvälityspalvelu]

Asiasta lähetetään 
sähköisesti tiedoksianto 
asianosaisille, 
esimerkiksi 
maanomistajalle 
[Viestinvälityspalvelu]

Esittelijä saa 
neuvottelupyynnön.

* Asiakas saa viestin, 
toimittaa lisäselvityksen 
[Asiointi]

Asian tiedot 
päivittyneet USPAan.
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TIETOJEN
HAKEMINEN

ALOITUS SELVITYKSEN
LAATIMINEN

Asiakaspalvelu ohjaa 
asiakkaan ensisijaisesti 
sähköiseen palveluun.

Asiakas valtuuttaa  
luontokartoittajan 
liittämään hankkeeseen 
dokumentteja [Asiointi]

Verkkosivuilla on 
ohjeistusta 
Natura-arvioinnin 
sisällöstä ja esimerkkejä 
arvioinneista ja niiden 
toteutuksesta.

Luontokartoittaja 
perehtyy selvitysalueen 
ominaisuuksiin 
[Paikkatietoikkuna]

* ELY pitää 
ennakkoneuvottelun 
asiakkaan kanssa 
arvioinnin sisällöstä 
sähköpostilla, 
puhelimitse tai paikan 
päällä.

* Asiakas tekee  
neuvottelupyynnön 
ELY-keskuksen kanssa. 
[Asiointi]

* Asiakas hyväksyy 
tarvittaessa kutsun 
neuvotteluun tai sopii 
viestinvälityspalvelun 
kautta uuden 
neuvotteluajankohdan.

Lisäselvitykset tulevat 
käsittelyyn ELYssä.

Lisäselvitykset 
tallentuvat USPAaan.

ELY antaa tiedon 
uhanalaisista lajeista.

Natura-arviointi 
tallentuu USPAaan. 

Hakemus tallentuu 
USPAan.

Palvelunäkymässä on 
perustietoa Naturasta.

Asiakas saa tiedon 
lausunnosta [Asiointi, 
viestinvälityspalvelu]

Käsittelijä  antaa 
lausunnon raportista.

Envibasessa on 
viimeisintä 
ympäristötietoa 
paikkatietomuodossa.

Lausunto tallentuu 
USPAan.

Natura-selvitys  ilman 
salaisia osia tulee 
julkiseksi. 

TARPEEN
TUNNISTAMINEN

Asiakaspalvelu auttaa 
kirjautunutta asiakasta 
täsmäpalveluna 
chat-kanavalla.

Asiantuntijat ylläpitävät 
ajanmukaista ja ym- 
märrettävää tietoa 
Naturaan liittyvästä 
asioinnista.

Asiakas lähettää 
selvityksen ELYyn 
[Asiointi]

Natura-arviointi tulee 
käsittelyyn ELYssä 

Asiakas saa 
lisäselvityspyynnön 
[Viestinvälityspalvelu, 
Asiointi].

Asiakas tunnistautuu 
asiointipalveluun 
[Asiointi]

Asiakas hakee tietoa 
Natura-alueista 
arvioidakseen selvitys- 
tarvetta. 

* Asiakas saa pyynnön 
tehdä Natura-arviointi 
esimerkiksi 
YVA-prosessin tai 
kaavoitukseen liittyen. 
[Viestinvälityspalvelu]

Luontokartoittaja 
täyttää selvityksen 
tiedot sähköiseen 
palveluun [Asiointi]

Asiakas saa kuittauksen 
selvityksen 
vastaanottamisesta ja 
arvioin käsittelyajasta. 
Käsittelyn tila on 
näkyvissä asiointi- 
palvelussa [Asiointi]

ENNAKKO-
NEUVOTTELU

SELVITYS
VALMISTUU

LISÄ- 
SELVITYS

Asiakas toimittaa 
lisäselvityksen. 
[Asiointi]

LAUSUNTO VOIMAAN-
TULO

Asiakas hakee tietoa 
Natura-arvioinnin 
sisällöstä ja 
toteutuksesta. 
[Palvelunäkymä, 
Verkkosivut]

Asiantuntijat ylläpitävät 
ajanmukaista 
ympäristön 
paikkatietodataa 
Envibasessa.

Asiakaspalvelu ohjaa 
asiakkaan ensisijaisesti 
sähköiseen palveluun.

USPAssa tieto 
neuvotteluista.

Natura-selvitys tulee 
osaksi toista viran- 
omaisprosessia.

* Asiakas tuntee yritys- 
toimintansa ympäristö- 
vaikutukset ja luonnon 
monimuotoisuuden 
säilyttämisen tavoitteet 
ja näin tunnistaa itse 
Natura-arviointi tar- 
peen uuden hankkeen 
suunnittelussa.

* Vaihtoehtoinen, ei toteudu välttämättä



 
MINERS OY 

Nina Luoma‐aho 

38 vuotta, Vaasa 
 

 

 

 

 

 

 

 

Niina työskentelee kansainvälisen yrityksen Miners Oy:n suomalaisessa tytäryhtiössä 

ympäristöpäällikkönä. Miners Oy etsii Suomesta ja muista Pohjoismaista 

potentiaalisia zirkoniumin louhintapaikkoja. Näissä hankkeissa Niinan roolina on 

huolehtia ympäristöluvituksista ja niihin liittyvistä selvityksistä. Nyt on löytynyt 

lupaava louhintapaikka Satakunnasta. 

Niina on vuosien mittaan saanut hyvät henkilökohtaiset kontaktit Elyyn ja hän saa 

tätä kautta tärkeää luonnonsuojeluun liittyvää tietoa. Niina on hakenut 

Luonnonsuojelunlain poikkeamislupia, sillä uusimman alueen lähistöllä 

ympäristövaikutusselvityksen aikana havaittiin merikotka, joka kuuluu 

direktiivilajeihin. 

Luonnonsuojeluun liittyvät prosessit venyvät usein, koska maanomistajat käyttävät 

uhanalaisia eliölajeja lyömäaseena. Uhanalaiset lajit ovat valitusten peruste. 

Yrityksen liiketoiminnalle hankkeiden viivästyminen on taloudellisesti kriittistä.  

Alueiden maankäyttö‐ ja kaavoitustieto, luonnonsuojelu‐ ja Natura‐alueiden sijainti 

sekä maanomistajuus ovat tärkeä tietoperusta hankkeiden suunnittelussa. 

o Saada perustettua uusia kaivoskohteita 

o Ennakoida hankkeiden sujuminen, aikataulu ja onnistumisen mahdollisuus 

KUVAUS 

TAVOITTEET 



KOHTEEN ETSIMINEN HANKEVALMISTELU LUPA-ASIAT OIKEUDENKÄYNTI HANKKEEN MENETYS
Potentiaalisten alueiden kartoitta-
minen ja tiedon hakeminen

Yhteydenotot viranomaisiin ja 
tiedotustilaisuudet

Tarvittavien selvitysten tilaaminen
ja teettäminen

Valituskäsittely eri oikeusasteissa Hankkeen pitkittyminen johtaa
menettämiseen

Maanomistajien
ja muiden asian-
osaisten tiedotus-
tilaisuus

Natura-konsulteil-
le oli kilpailutuk-
sessa tarkat ehdot.

Yleiskaavatiedot
ovat mikä 
missäkin
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Oikeuskäsittely alkaa
venyä vuosia
 

Selvitys kesti joi-
denkin kasvien 
takia ennakoitua
pidempään.

Maanmittaus-
laitokselta hyvin
tietoa saatavilla

Korkeimman
hallinto-oikeuden
käsittely

Rahoittaja 
vetäytyy
hankkeesta

Selvityksen 
valmistuminen

Yhteyden-
otto
kuntaan

Natura-selvityksen
tilaaminen

Kaavoitustie-
tojen hakemi-
nen

Vaasan
hallinto-oikeuden
käsittely

Hankevalmistelu tuli 
maksamaan kuusinume-
roisen luvun verran 

Maanomistaja vetoaa
alueen lähistöllä oleviin
merikotkiin 

Yhteyden-
ELY-
keskukseen

ELYn lausunto

Maankäytön ja
omistuksen 
selvittäminen

Luonnonsuojelu-
ja Natura-alueiden
sijainnin selvittäminen

Oman maaperä-
tiedon hyödyntä-
minen

Rahoittajan asettama
aikaraja täyttyi 



 
LÖYLY OY 

Matti Korhonen 

56 vuotta, Kouvola 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matti työskentelee biojalostukseen erikoistuneessa Löyly Oyj:ssä. Löyly Oyj omistaa 

merkittäviä metsäaloja eri puolella Suomea ja on rutinoitunut YVA ja Natura‐

selvitysten tilaaja. Yritys tilaa nämä selvitykset pääasiassa muutamilta tuntemiltaan 

konsulttiyrityksiltä.  

Luontoarvot ovat usein perusteena, kun Natura‐arvioinneista tehdään valituksia. 

Valituksia tekevät erityisesti paikalliset luonnonsuojelujärjestöt, Greenpeace ja 

yhdistykset. Usein nämä prosessit viedään korkeimpaan hallinto‐oikeuteen asti ja 

prosessi voi kokonaisuutena kestää 4‐5 vuotta.  

Luonnonsuojeluun liittyvät prosessit ovat Löyly Oyj:ssa tunnettuja ja näiden kestoon 

varaudutaan uuden alueen käyttöönotossa. 

 

 

 

 Huolehtia uusien aluehankintojen ympäristöluvituksista ja selvityksistä 

 Saada minimoitua valitusten määrä  

 

KUVAUS 

TAVOITTEET 



VALMISTELU TAUSTATUTKIMUS SELVITYSTEN TILAUS PÄÄTÖKSET HANKKEEN ALOITUS
Hankesuunnittelussa otetaan
huomioon eri vaiheiden kesto

Käytetään omaa ja viranomaisten
aineistoa

Tarvittavien selvitysten tilaaminen
ja teettäminen

Viranomaisten lausuntojen ja
päätösten saaminen

Uuden hankkeen käynnistäminen
organisaatiossa

Oman paikka-
tiedon tut-
kiminen

Meillä on asian-
tuntemusta sel-
vitystarpeista.

Omassa paikka-
tietojärjestelmäs-
sä on riittävästi
materiaalia
päätöksentekoa
varten.
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Selvitykset ja lausunto
eivät poikineet yhtään
valitusta 

Kävi ilmi, että
saatu tieto ei ollut
ajantasalla.

Pitää pystyä 
ennustamaan 
tulevaisuutta 
hankkeissa

Hankkeen
aloittaminen

Täydennys-
pyyntö selvitykseen

Lausunnon voi-
maantulo

Selvityksen
kilpailutta-
minenOma arvio

selvitysten
tarpeesta

Selvitysten 
tilaus

Oman kohteen
ottaminen
hankkeeksi

Täydennyksen
toimittaminen

Luonto-
tietojen 
käyttäminen



 
GRANDPULP  

Niko Kotkanen 

28 vuotta, Lappeenranta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niko työskentelee suuressa suomalais‐ruotsalaisessa metsäteollisuusyrityksessä 

metsäasiantuntijana. Hänen vastuualueenaan on uusien luonnonsuojelualueiden 

kartoittaminen ja perustaminen. Perustaminen perustuu aina METSO‐ohjelmaa.  

Yritys on sitoutunut ympäristösertifikaatti ohjelmaan, jossa on määritelty kuinka 

suuri osuus metsäpinta‐alasta on suojeltuna.  

 

 

 

 

 Huolehtia, että luonnonsuojelualueiden perustaminen etenee tavoitteiden 

mukaisesti 

 Hankkia tietoa potentiaalisista suojelukohteista 

 

KUVAUS 

TAVOITTEET 



KARTOITUS KOHTEEN VALINTA HAKEMUS NEUVOTTELU VOIMAANTULO
Metsistä tuotetaan jatkuvasti
ajantasaista kartoitustietoa

Sopiva kohde-esitys tulee
metsänhoitajalta

METSO-prosessin käynnistäminen Hintaneuvottelu Suojelun vahvistaminen

Kohteen
valinta

Kaikkien ELYjen
kanssa on jossain
vaiheessa käyty 
maastossa.

Suojelun moti-
vaattorina toimii
sertifikaatti.
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Hintaneuvottelu hoituu
pääasiassa sähkö-
postilla. 

Kohteita on 
koko ajan
jonossa.

Hyviä kohteita
nousee esille
maastosta

Suojelun
aloittaminen
kohteessa

Hintaneuvottelu
alueesta

METSO-hakemuksen
laatiminen

Suojelukohteen
tunnistaminen

Kohteet ovat
eri puolilla 
Suomea.

Rahojen maksamiseen
kuluu noin kuukausi. Yleensä musta aukko,

kun päätös on vireillä. 

Pyritään ennakoimaan
poikkeamat jo
sopimusvaiheessa. 



 
JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 

Marko Alaviita 

34 vuotta, Jyväskylä 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marko työskentelee Jyväskylän kaupungilla projektiarkkitehtinä maankäyttö 

osastolla. Markon tehtäviin kuuluu asemakaavoitus. 

Marko on työskennellyt Jyväskylän kaupungilla 2 vuotta. Hänelle tuli tänä syksynä 

ensimmäisen kerran vastaan Natura selvityksen tilaaminen. Hän yrittää saada 

selville mitä Natura‐selvityksen perusteita ja henkilöä alueen ELYstä, joka voisi 

selventää asiaa ja prosessia. 

Markon tulee selvittää asemakaavoitusprosessissa, onko suunnittelualueella 

direktiivilajeja. Selvitystyö tähän teetetään ulkopuolisilla konsulteilla.  

 

 

 

 

 Laatia asemakaavoja suunnitellussa aikataulussa ja hankkia tähän työhön riittävästi 

taustatietoa 

 Huolehtia, että asemakaava valmistellaan aidosti vuorovaikutuksessa niiden kanssa, 

joiden oloihin ja etuihin se vaikuttaa 

KUVAUS 

TAVOITTEET 



ALOITUS LUONNOS EHDOTUS HYVÄKSYMINEN VOIMAANTULO
Aluesuunnitelmaluonnosten
laatiminen

Luonnoksen laatiminen kaavasta Asemakaavan ehdotusvaihe Kaavan hyväksyminen lautakunnassa
tai valtuustossa 

Asemakaavan vahvistaminen

Saadut mielipi-
teet ja kommentit
huomioidaan.

Esitelmän pito on
huonoin tapa
jakaa tietoa.
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Hyväksymisen jälkeen
30 vrk valitusaika. 

Voi vielä nousta
erillisiä selvitys-
tarpeita.

Isoimmista jutuista
pidetään
tilaisuus

Kaavan
tulo voimaan

Asemakaavan
hyväksyminen

Ehdotuksen
nähtävillepano

Osallisten
kannanototMaastokartoi-

tuksen tilaus

Kuulutus-
vaihe

Valitukset
KHO:ssa

Kaikki saatuihin
muistutuksiin
tehdään vastine.

Muistutuksiin
vastaaminen

Ensimmäisen
Natura-selvityksen
tilaaminen oli
haparointia.



 
HÄMEEN LIITTO 

Kirsikka Mäntynen 

44 vuotta, Hämeenlinna 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kirsikka on arkkitehtinä Hämeen liitossa. Hänen on mukana Hämeen 

maakuntakaavan laatimisessa 

Maakuntakaavan olennaisin osa on luonnoksen laatimisvaiheessa käytävä 

sidosryhmien osallistamis‐ ja vuorovaikutusprosessi. Prosessin aikana hankitaan 

tietoa eri osapuolien alueiden käyttöön vaikuttavista tavoitteista. Kirsikka pitää 

osallistamista ja tiedonjakamista tärkeänä ja haluaisi kehittää tähän liittyviä 

prosesseja mahdollisimman kattaviksi ja sujuviksi. 

Luonnonsuojelun toteuttamista varten Kirsikka saa tietoa Metsähallitukselta, ELY‐

keskuksilta ja muilta ympäristöhallinnon viranomaisilta. Tarvittaessa tilataan 

luontoselvityksiä, joiden kilpailutuksesta ja ohjaamisesta Kirsikka huolehtii. 

Luontoselvitysten aikataulut voivat venyä kalenteriajassa, jos ei olla osattu 

ennakoida eri lajien vaatimaa selvitysajankohtaa. 

 Laatia Hämeen maakuntakaavaa hyvällä tietoperustalla 

 Osallistua ja kehittää vuorovaikutusprosessia kaavan laatimisessa 

KUVAUS 

TAVOITTEET 



LUONNOS OSALLISTAMINEN EHDOTUSVAIHE KAAVAN VIIMEISTELY VOIMAANTULO
Aluesuunnitelmaluonnosten ja 
osallistumissuunnitelman laatiminen 

Tarvittavien selvitysten tilaaminen
ja teettäminen

Ehdotuksen viimeistely Kaavaehdotus on nähtävillä ja 
lausunnoilla

Maakuntakaavan vahvistaminen ja
valitusmahdollisuus

Osallistamisen
suunnittelu

Ajoissa sanottu 
oma näkökulma 
helpottaa kokonais-
prosessin kannalta.

Nyt on mennyt
vuosi maasto-
käynneissä.
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ELY lausuu maakunta-
kaavasta yhtenä
osapuolena. 

Eri osapuolten 
tavoitekärkien 
yhteensovitta-
minen

Yleensä maakun-
takaava on saatu 
laadittua kolmessa 
vuodessa.

Valituksien 
käsittely
KHO:ssa

Ehdotus
nähtäville

Kaavan
vahvista-
minen

Osallista-
minen

Luonto-
selvitykset

Ehdotuksen
laatiminen

Kaavoitus-
prosessin 
aloitus Luonnos-

vaiheen
aloitus Lähde-

aineistojen
kokoaminen
ja analysointi

Lausuntojen
kerääminen
ja niihin 
vastaaminen



 
Pohjois‐Pohjanmaan 
luonnonsuojelupiiri 

Karl von Brandt 
68 vuotta 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karl on koulutukseltaan biologi ja toimi työelämässä biologian ja maantiedon 

aineenopettajana, nyt Karl on eläkkeellä. Karl on kuulunut koko aikuisikänsä Suomen 

Luonnonsuojeluliittoon ja toiminut siellä elämäntilanteen mukaan enemmän ja 

vähemmän aktiivisesti. Eläkkeelle jäätyään hän on alkanut ottaa isompia 

asiakokonaisuuksia hoitaakseen.  

Karl tuntee oman alueensa suoluonnon kasvillisuuden hyvin ja hän on mukana 

luonnonsuojelupiirin edustajana, kun kaavoituksessa, rakentamisessa tai muussa 

toiminnassa tulee vastaan suoalueita koskevia asioita. Karl on tarvittaessa 

vaatimassa vastineita ja valituksia suoalueisiin liittyvistä hankkeista.  

 

 

 

 Edistää luonnonsuojelua omalla alueellaan 

 Osallistua luonnonsuojeluun liittyviin julkisiin prosesseihin 

KUVAUS 

TAVOITTEET 



SEURAAMINEN SIDOSRYHMÄT OMAT SELVITYKSET KOMMENTOINTI LÄHETYS
Alueelle sijoittuvien hankkeiden
seuraaminen

Osalistamisvaiheen kommentointi
hankkeessa tai kaavaprosessissa

Tiedon kerääminen vastineeseen,
lausunnon tai valitukseen

Kaavan tai hankkeen kommentointi Kommentin, vastineen tai
valituksen lähettäminen

Niukat resurssit
ovat tiukasti
käytettyinä.

Seurataan lähi-
ympäristöä ja
sen muutoksia.
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Osoitetaan mahdollisesti
puuttuvia selvityksiä
suunnitelmassa. 

Tarjotaan oma
tietoa esim. 
lajikartoituksia.

Toimitaan alueen
luonnon
edunvalvojana

Vastineen
toimittaminen

Lausunnon tekeminen

Tiedon
koostaminenOsallistuminen

seminaareihin,
esittelyihin ja
kuulemisiin

Oman asian-
tuntemuksen
käyttäminen

Luonnon ja
hankkeiden
seuranta

Osoitetaan mahdollisesti
puuttuvia selvityksiä
suunnitelmassa. 



 
LUONNOLLISESTI ry 
Pinja‐Pihlaja 
Mähönen 

22 vuotta, Espoo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pinja‐Pihlaja on espoolainen luontoaktiivi ja lintuharrastaja. Hän on kiinnostunut 

luonnosta jo lapsena ollessaan metsäpäiväkodissa Espoon keskuksessa. Pinja‐Pihlaja 

opiskelee tällä hetkellä Maa‐ ja metsätieteellisessä tiedekunnassa biotekniikkaa. 

Vapaa‐ajallaan Pinja‐Pihlaja tekee linnustolaskentaa Espoon ja Kirkkonummen 

alueella. Laskennan tulokset ovat tietoperustana, kun Luonnollisesti ry kommentoi 

alueella tehtävää kaavoitusta. Luonnollisesti ry on huolissaan Espoon tiiviistä 

rakentamisesta ja yhdistyksen tavoitteena on säilyttää riittävän suuria viheralueita 

esimerkiksi nuolihaukan reviireille. 

Pinja‐Pihlaja on ollut esittelemässä linnustolaskennan tuloksia Espoon yleiskaavaan 

liittyneessä kuulemistilaisuudessa. Hänet on kutsuttu mukaan yhteistyöryhmään, 

jossa kehitetään linnustoasioita kaupungin, ELY:n ja järjestötoimijoiden kesken. 

 

 Toimia aktiivisesti luonnon hyväksi 

 Vaikuttaa oman lähiluonnon säilymiseen monimuotoisena tulevaisuudessa 

KUVAUS 

TAVOITTEET 



HAVAINNOT SUUNNITTELU LASKENTA RAPORTOINTI KOMMENTOINTI
Luonnossa on huomattu kiinnostava
luontotyyppi tai laji

Laskenta-alueen ja lajien 
rajaaminen

Lajien esiintymisen laskenta Lajitiedon koostaminen kommenttia
varten

Kommentin jättäminen
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Aineiston
liittäminen
kommenttiin
tai lausuntoon

Tulosten
koostaminen

Lajien esiintymien
laskenta

Laskenta-
alueen rajaaminen

Luontohavaintojen
kerääntyminen
yhdistykseen



 

 
NATUREMAPPING OY 

Antero Kuivalainen 

41 vuotta, Tampere 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antero työskentelee kahdeksatta vuotta luontokartoittajana. Uran alkuvaiheessa 

hänellä oli opiskelukavereidensa kanssa perustama kolmen hengen Lutakko‐niminen 

luontokartoitusyritys, mutta muutaman toimintavuoden jälkeen yritys liittyi 

suurempaan Naturemapping ‐yritykseen. 

Antero tehtäviin kuuluu kasiselvitysten tekeminen eri puolilla Suomea. Työ tapahtuu 

pääasiassa kesällä ja syksyisin kartoituksista tuotetaan tilaajille raportteja.  

Projektin koosta riippuen Liisa on tekemisessä ELY‐keskuksen ja muiden 

viranomaisten kanssa. Pitemmissä hankkeissa projektiryhmä kokoontuu 

säännöllisesti ja Antero esittelee kokouksissa tarvittaessa kartoitustuloksia. 

 

 

 Tuottaa luontoselvityksiä asiakkaille 

 Tehdä hyvää ja riittävän syvällistä kartoitustyötä 

KUVAUS 

TAVOITTEET 



PROJEKTIN ALOITUS TYÖN SUUNNITTELU MAASTO KOOSTE TULOKSISTA RAPORTOINTI
Projektin aloitus Sopivien resurssien varaaminen ja

oman työn suunnittelu
Lajien kartoittaminen Maastoaineiston raporttimuotoon

muuttaminen
Selvityksen laatiminen ja
suositusten kirjaaminen

Työn
aloitus

Pääasiassa
kesällä ollaan
maastossa.

Yksinkertaisin
projekti on ok-
rakentaja, joka 
tarvitsee liito-
oravatiedon.
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Aineiston tilastollinen
pyörittäminen. 

Tilaajalla voi olla
suuria puutteita
luontotuntemuk-
sessa.

Hinnoittelu on
tapissa kilpailu-
tuksen takia.

Raportin
luovutus

Kootun materiaalin
tilastointi

Havainnointi
maastossa

Projektin
suunnittelu

Henkilöiden
varaaminen

Raportissa olevat
suositukset arvojen säi-
lyttämisestä voivat olla
hankalia.

On myös oma
sisäinen pohja, 
mitä käytetään.

Välillä voidaan
joutua hakemaan
lupa liikkumiseen
suojelualueella.

Välillä on vaikea
saada osaavaa
henkilökuntaa
eri lajien 
laskentaan.



 
PLANFACTORY OYJ 

Liisa Kaivanto 

37 vuotta, Helsinki 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liisa on erikoissuunnittelija Planfactoryssa. Liisan tehtävänä on tuottaa 

luontoselvitysraportteja esimerkiksi Natura‐kohteista. Selvityksen alussa Liisa arvioi 

tarvittavan selvitystason ja tarpeen mukaan teettää yrityksen biologeilla maastossa 

tehtäviä luontoselvityksiä. Liisa osallistuu kilpailutusdokumenttien laadintaan. 

Planfactorylla on vakiintunut asiakaskunta, johon kuuluu useita suurimpia 

kaupunkeja ja erilaisten toimialojen yrityksiä, melko paljon energia‐alan asiakkaita. 

Lähes kaikki tilaukset tulevat Planfactorylle kilpailutuksen kautta. 

 

 

 

 Tehdä voittavia tarjouksia kilpailutuksiin 

 Tuottaa Natura‐selvityksiä riittävällä tasolla 

KUVAUS 

TAVOITTEET 



KILPAILUTUS PROJEKTIN ALOITUS SELVITYKSET RAPORTOINTI LUOVUTUS
Kilpailutukseen osallistuminen Projektin suunnittelu ja 

henkilöresurssien varaaminen
Tarvittavien taustatietojen keräys ja
maastoselvitykset

Aineiston kokoaminen ja
raportoinnin laatiminen

Valmiin raportin luovuttaminen
tilaajalle

Projektin
toteutuksen
konketisointi

Keskeisten asioi-
den löytäminen
on tärkeää.

PO
SI

TI
IV

IN
EN

N
EG

AT
IIV

IN
EN

Merkittävyyden osoit-
taminen ei ole 
yksiselitteistä. 

Jos mahdollista
neuvottelu ELYn
kanssa aluksi.

Hanke on joko
työpöytähanke tai
maastohanke

Raportin
luovuttaminen
tilaajalle

Raportin
koostaminen

Kartta-
aineistojen
kokoaminen

Henkilö-
resurssien
varaaminen Maastoselvitys-

ten toteutus

Tarjouksen 
laatiminen

Tarjoukseen
vastaamisen 
suunnittelu

Useimmat projek-
tit ovat lähi-
alueilla.

Kohdetietojen 
saaminen ei ole
aina helppoa.

Tieto ELYssä on muuta-
milla henkilöillä, jotka
voivat olla kiireisiä. 

Raportoinnin ohjeena
Natura-selvityksen
ohjeistus.

Palaute
tulee 
tilaajan
kautta



 
Pohjois‐Pohjanmaan 
luonnonsuojelupiiri 

Pekka Huitulainen 

63 vuotta, Kirkkonummi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pekka Haanpään aiemmin leskeksi jäänyt isä menehtyi viime talvena 94‐vuotiaana. 

Pekka oli isänsä ainoa lapsi ja hän peri Pohjois‐Karjalasta Juuasta isän omistaman 

metsäalan. Pekka on suunnitellut muuttavansa vaimonsa kanssa Espanjaan ensi 

vuonna päästessään eläkkeelle, metsänhoito Pohjois‐Karjalassa ei olisi sieltä käsin 

kovin helppoa. Isän omistamasta metsästä ei ole korjattu puustoa vuosikymmeniin, 

sillä isä oli vaalinut metsää mahdollisimman luonnontilaisena. 

Pekka on päätynyt siihen, että metsäala olisi tärkeää hänen mielestään saada 

rauhoitettua, sillä Pekan lapsetkaan eivät ole kiinnostuneita metsänhoidosta – tai ‐

omistamisesta. Pekka on tutkinut METSO‐suojeluun liittymistä ja aikoo saada 

metsäalan tätä kautta suojeluun ennen Espanjaan muuttoa. 

 

 

 

 Saada perintönä tullut metsä järkevään käyttöön ennen muuttoa ulkomaille 

 Vaalia isänsä tekemää työtä metsäluonnon hyväksi 

KUVAUS 

TAVOITTEET 



TIEDON HAKU ASIOINTI YHTEYDENOTTO SUOJELUN HAKU SUOJELUPÄÄTÖS
Suojeluun liittyvän tiedon 
hakeminen ja ymmärtäminen

Kirjautuminen Metsaan.fi -palveluun
ja metsätietojen tarkastelu

Metsäkeskuksen maastokartoituksen
tilaaminen

METSO-kohteeksi hakeminen Myyntihinnasta neuvottelu ja 
suojelun aloittaminen

Omien metsätietojen
tarkastelu

Metsäkeskus
kävi kartoittamas-
sa puuvarannon.
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Hakeminen oli 
aika yksinkertaista.

Metsävaratieto
ei vastannutkaan
metsän tilaa

Metsonpolulta 
löytyi perus-
tietoa

Suojelun
aloittaminen

Hakemuksen
lähettäminen

Hintaneu-
vottelu

Asiointi
Metsäkes-
kukseen

Luonto-
kohteiden
tulkinta

Maastokartoi-
tuksen tilaus

Suojelumahdol-
lisuuden
tunnistaminen

Päätös tuli aika
kohtuullisessa 
ajassa.

Alueelle ei tullut-
kaan mitään 
rajapyykkejä.



 
IMATRAN KAUPUNKI 

Hilppa Mikkonen 
42 vuotta, Imatra 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hilppa toimii ympäristöinsinöörinä Imatran kaupungilla. Hänen tehtävänään 

ympäristölupien ja maankäyttölausuntojen lisäksi huolehtia uusien 

luonnonsuojelualueiden perustamisesta kaupungin alueella. Suojelualueiden sijainti 

perustuu kaavoituksessa tehtyihin aluevarauksiin ja luonnonsuojelusuunnitelmaan. 

Suojelualueen perustamiseen alkaa kohteen valinnalla. Valinnassa pyritään 

painottamaan alueen merkitystä ja suojelun kiireellisyyttä. Alueen alkuperäisiä 

selvityksiä tarvittaessa tarkennetaan ja tilataan uusia selvityksiä konsulttityönä.  

Hoito‐ ja käyttösuunnitelman tilaaminen alueelle tapahtuu Imatralla suojelun 

alkamisen jälkeen. Hoito‐ ja käyttösuunnitelma tilataan ulkopuoliselta konsultilta, 

kun Hilpalla on sopivasti aikaa tämän järjestämiseen muitten töitten ohella. Usein 

suunnitelmaan tulee kommentteja paikalliselta aktiiviselta luontojärjestöltä ja 

tarvittaessa suunnitelmaa on täydennetty. 

 

 Toteuttaa luonnonsuojelualueita Imatran kaupungin omistamilla maa‐alueilla 

 Saada riittävästi tietoa suojelun toteuttamista varten 

KUVAUS 

TAVOITTEET 



KOHDEVALINTA KOHDETIEDOT ALUEEN RAJAUS HOITOSUUNNITTELU VOIMAANTULO
Luonnonsuojelun suojeluohjelman
toteuttaminen

Suojeluarvojen varmistaminen ja
tarvittavien selvitysten tilaaminen

Ympäröivien alueiden vaikutuksen
arviointi rajaukseen

Asiantuntijat laativat hoito-
suunnitelman

Suojelun aloittaminen alueella
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Luonnon pitää säilyä, 
mutta luontoa pitää ih-
misten voida käyttää. 

Tärkeimmät koh-
teet suojelulistan
kärjessä

Tilataan tarvit-
taessa uusia
lisäselvityksiä

Suojelun
aloittaminen

Sidosryhmien
osallistaminen

Suojelualueen
rajauksen tarkista-
minen

Luonnonsuojelu-
arvojen varmista-
minen

Käyttö- ja hoito-
suunnitelman 
tilaaminen

Alkuperäisten
selvitysten
tutkiminen

Netissä jaettu
suunnitelma sai
paljon lukijoita.
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