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Haitan ja 
hyvityksen 
tasapaino



Hyvitys suurempi kuin haitta

Haitta Hyvitys

pinta-ala
ekologinen laatu

vaikutuksen voimakkuus

Toimenpiteiden
• ekologinen vaikutus
• lisäisyys
• aikaviiveet
• vuoto
• sallittu jousto
• jne.

Toimenpiteet 
ja hehtaarit

≤



Haitat: 
esimerkkinä Sakatti



6 kaivosvaihtoehtoa

Haitan lähteet
Kaivos (pohjaveden alenema)

Prosessialue
Tulotie
Voimalinja
(Kuljetin VA 2 & 3)

Alue pitää

kartoittaa ensin



Haittojen arvioinnin rakenne

Suojelualueen sisä- ja ulkopuolella erikseen
Jokaiselle haitan lähteelle

Suorat ja epäsuorat (osittaiset) haitat
Eri elinympäristöissä

Huomioiden elinympäristön kunto

Jalanjälki + vyöhykkeet melu, valo, pöly, liikenne, jne.



Haittojen suuruus [habitaattihehtaaria, hha]

• 1A: 231 hha metsille, 328 hha soille
• yli 50% epäsuoraa, paljon nuorta talousmetsää

Haitat luontotyyppihehtaareina (hha) Hyvitystoimien 

pinta-ala (ha)

VE

Suorat Epä-

suorat

Yhteensä Metsät Suot, 

kosteikot

Metsät Suot, 

kosteikot

NPI %

1A 266 293 559 231 328 2470 4920 125 - 200

1B 261 252 513 206 307 2200 4610 120 - 190

2A 317 431 748 314 434 3360 6510 130 - 200

2B 317 380 697 287 410 3070 6150 125 - 200

3A 175 432 607 307 300 3290 4500 140 - 210

3B 181 359 540 257 283 2730 4250 140 - 220



Hyvitys



Kerroinkomponentteja (BOOST-excelistä)



tavanomaisen lajiston ja 
peittävyyden muutos

suon tyyppilajien lkm

suolajeilla 
painotettu keskiarvo
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Suon ennallistamisen vaikutus



keskiarvo 30v yli: 0,168 
ja vastaava kerroin  
1 / 0,168 =  5,95

hyödyn kehitys

aikadiskontattuna

aika

ku
n
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o

n
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ar
an

em
in

en
Suon ennallistamisen vastefunktio



hyöty

aika

keskiarvo 30v yli: 0,587
ja vastaava kerroin  
1 / 0,587 = 1,7

todennäköisyys, että hakkuukypsä metsä on menetetty

Metsän suojelun vaste



Suojeltavan alueen

ekologinen laatu

Leakage goes to

vuoto vie osan hyödyistä

aika
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Nettohyöty metsän suojelusta



Leakage goes to

vuoto vähennetty
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hakkuunopeus huomioitu

+ aikadiskontattu

Nettohyöty metsän suojelusta



Leakage goes to

katkaistaan arvioinnin

aikaväliin
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keskimääräinen lisäinen, 

diskontattu hyöty ajan yli

Nettohyöty metsän suojelusta



Aluksi näytti kuin hyöty olisi

suurempi…

Leakage goes to

aika
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tu näennäinen

lisäinen

Nettohyöty metsän suojelusta



Toimenpiteen kerroin (Sakatti)

• Montako hehtaaria toimenpidettä tarvitaan 
per 1 luontotyyppihehtaarin haitta?

• Yleinen kerroin x toimenpiteen kerroin

Metsät: toimenpide = suojelu
• Kerroin = ~10

Suot: toimenpide = ennallistaminen + suojelu
• Kerroin = ~15 

Sis. NPI, nettopositiivisuuden kerroin 1.3



NPI



Nettopositiivinen vaikutus

Tehdään enemmän kuin kokonaisheikentymättömyys vaatii
• lisäkerroin toimenpiteen pinta-alalle +30%
• pysyvä hyvitys väliaikaiselle haitalle
• paikallinen ennallistaminen ei alenna kompensaatiota
• hyvitysten jatkuva paraneminen 30v jälkeen



Pysyvän hyvityksen tärkeys

Pysyvä haitta + määräaikainen hyvitys:

Luonto häviää pitkän päälle aina.



Inarin yhteismetsä
- hyvitysalueen 

arviointi



Takaperin laskentaa! (pyöristetyt numerot)

1. Pinta-ala 3000 ha
2. Metsää noin 2400 ha
3. Metsässä noin 2200 hha
4. Jaetaan NPIn 1.3 => 1700 hha
5. Jaetaan suojelun kertoimella 1.7 => 1000 hha 
6. Huomioidaan alentunut paine => 500 hha
7. Huomioidaan vuoto 50% => 250 hha
8. Huomioidaan yleiset kertoimet sekä 

diskonttaus => lisäinen hyöty noin 170 hha




