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• LSL:ssa vain liittyen Natura 2000 –verkoston suojelusta poikkeamiseen

• Kompensaatioita on ELY-keskusten toimesta asetettu muutamiin LSL:n
mukaisiin poikkeuslupapäätöksiin hakijan ehdotuksesta

• Mm. Saksassa, USA:ssa ja Australiassa vuosikymmenten kokemus
pakollisista kompensaatioista => otetaan opiksi

• Rakennuslupaan kytketty kompensaatiovelvoite astuu voimaan ensi
vuonna Iso-Britanniassa

Kompensaatiot 
nykylainsäädännössä



HE 76/2022 
Hallituksen esitys 

eduskunnalle 

luonnonsuojelulaiksi ja 

eräiden siihen liittyvien 

lakien muut-

tamisesta



Kompensaatioiden ohella muita LSL:in
ehdotettuja uudistuksia, mm.:

• Luontotyyppisuojelu paranee 

• Lajisuojeluun selkeytystä ja uutena mm. avustettu leviäminen 

• Muita uudistuksia mm.: 
• Varovaisuusperiaate
• Velvoite ottaa huomioon uhanalaiset lajit ja luontotyypit 

päätöksenteossa 
• Ympäristötietoisuuden edistäminen
• Kansallinen luonnon monimuotoisuusstrategia ja 

toimintaohjelma
• Vapaaehtoisen luonnonsuojelun toimenpideohjelmat
• Luonnonsuojeluohjelmat 
• Suojelun ja hoidon tuet



• Luku 11: Vapaaehtoinen ekologinen kompensaatio

• Tavoitteena kokonaisheikentämättömyys = hyvitetään vähintään
täysimääräisesti

• Lisäisyys = Ei ole lainsäädäntöön tai muuhun velvoitteeseen
perustuvaa velvollisuutta

• ELY-keskuksen lausunnot & päätös 

• Kompensaatiorekisteri: avoimuus 

• Perustavat toimenpiteet tehtävä ennen heikentämistä

• Heikennys- ja hävittämiskielto on pysyvä 
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HE 76/2022 



Hyvityskeinot 

• Hyvittävät
ennallistamis- tai 
hoitotoimenpiteet

tai

• Suojeluhyvitys
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• Korvaavat luontotyypille tai lajin elinympäristölle aiheutuvan 
heikennyksen vähintään täysimääräisesti
• palautetaan luonnonarvoiltaan tai kunnoltaan heikentynyt alue 

ennallistumaan kohti luonnontilaa tai luonnon monimuotoisuuden 
kannalta tavoiteltua tilaa;

• lisätään luontotyypin tai lajin elinympäristön pinta-alaa; 

• parannetaan luontotyypin tai lajin elinympäristön ekologista laatua

7

Hyvittävät toimenpiteet 101 §



• Suojeluhyvitys = uhanalaisen luontotyypin luonnontilaltaan edustavan 
esiintymän pysyvä suojelu, jos 

a) suojelu ylläpitää tai parantaa luonnontilaa tai luonnon 
monimuotoisuuden kannalta tavoiteltua tilaa estämällä luonnontilan 
heikentymistä aiheuttavan toiminnan ja 

b) tuottaa paremman ekologisen lopputuloksen kuin ennallistaminen 
tai kunnostaminen
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Suojeluhyvitys 102 §



9

Hyvittämisen kriteerit 

• Maantieteellinen vastaavuus 103 §
• samalla tai siihen rajautuvalla metsäkasvillisuusvyöhykkeen osa-alueella, samalla merialueella 

ja saman tai rajautuvan päävesistöalueen samassa vesimuodostumatyypissä, jolla heikennys 

aiheutuu;

• sen saamelaisyhteisön alueella, jonka alueella heikennys tapahtuu; 

• Luonnontieteellinen vastaavuus 103 §
• Uhanalaiseen luontotyyppiin tai lajin elinympäristön heikennys on hyvitettävä saman lajin 

elinympäristöön tai samaan luontotyyppiin kohdistuvin toimenpitein. 

• Mikäli luonnontieteellisistä syistä heikennystä ei voida hyvittää samaan luonnonarvoon 

kohdistuvin toimenpitein, heikennys on hyvitettävä heikennettävää vastaavaan, yhtä 

uhanalaiseen tai uhanalaisempaan luonnonarvoon kohdistuvin toimenpitein.

• Ei-uhanalainen laji/luontotyyppi: joustavampaa, suosituksena parempaan vaihtaminen

• Ajallinen vastaavuus 104 §



• Maanomistaja (& välittäjä): hyvityssuunnitelma => ELY-keskuksen lausunto 
=> perustavat toimenpiteet => ELY:n lausunto tuotettavien luonnonarvojen 
laadusta ja määrästä => tieto kompensaatiorekisteriin maanomistajan 
pyynnöstä 

• Heikennyksen aiheuttaja: luonnonarvojen selvittäminen ja heikennyksen 
arviointi => hyvityskohteen etsintä ja sopimus välittäjän tai maanomistajan 
kanssa => hakemus ELY-keskukselle päätökseksi hyvityksen korvaavuudesta 

• ELY-keskus: lausunnot & päätös hyvityksen korvaavuudesta, ml. rajauspäätös 
ja heikentämiskielto => merkintä kompensaatiorekisteriin ja 
kiinteistörekisteriin (pysyvyys)

• YM:n asetuksella tulossa tarkennuksia mm. hyvityksen ja heikennyksen vastaavuuden 
laskemisesta ja hyvityssuunnitelman sisältövaatimuksiin 
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Ekologisen kompensaation 
eteneminen 
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Kiitos! 
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