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VIRANOMAISVARMISTETTU 
KOMPENSAATIOREKISTERI JA -KAUPPA

Heini Kujala

LUOMUS



Pitää kirjaa toteutuneista kompensaatioista

• pysyvyys

Taata kompensoinnin läpinäkyvyys

• mitä hyvitetään, millä; millainen hyvitys ollut riittävää

Tarjota tietoa mekanismin kehittämiseen

Tukea luonnonsuojeluviranomaisen työtä

• ehdotettujen hyvityssuunnitelmien arviointi ja lausunto

• kompensaatioiden riittävyyden arviointi ja päätös
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REKISTERIN TARKOITUS

Kai Widell



• Yksi kansallinen rekisteri

• Avoin

• Rekisteriin merkataan 

• toteutuneet kompensaatiot

• (hyvityksen toteuttajan pyynnöstä) 

tarjolle tulevat hyvitykset
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KOMPENSAATIO-
REKISTERI

KAUPPATORI

REKISTERI

Tarjolla olevat 

hyvitykset

Yksityisten tahojen tarjoamat 

ja luonnonsuojelu-

viranomaisen hyväksymät

hyvitykset

Tarvittavat hyvitykset

Heikentäjän hakemat 

hyvitykset kompensaation 

toteuttamiseksi

Toteutuneet kompensaatiot

mitä kompensoitu millä, miten, missä, milloin?

kuinka ehdotukset/suunnitelmat/päätökset tehtiin?

miten kompensointi onnistunut?



Esitys hyvittämissuunnitelmaan vaadittavista tiedoista (105 §)

1. tiedot hyvittämiseen käytettävästä alueesta (hyvitysalue), sen luonnonarvoista 

ja niiden tilasta ennen hyvittäviä toimenpiteitä;

2. tiedot parannettavista luonnonarvoista, tavoiteltavasta tilasta sekä hyvittävistä 

toimenpiteistä, joilla luonnonarvojen parantaminen toteutetaan;

3. aikataulu, jossa hyvittävät toimenpiteet suoritetaan;

4. tiedot hyvittävien toimenpiteiden toteuttamisen seurannasta;

5. arvio hyvittävien toimenpiteiden toteutumisen riskeistä ja suunnitelma niihin 

varautumisesta sekä vaihtoehtoisista toteutustavoista;

6. tiedot perustavien toimenpiteiden käytännön toteuttajasta ja tämän 

pätevyydestä tehtävään

Lisäksi 106 § 2 momentti: tiedot heikennettävästä alueesta, sen luonnonarvoista ja 

niiden tilasta ennen heikennystä sekä arvio luonnonarvoille aiheutuvasta 

heikennyksestä 
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MITÄ TIETOA REKISTERIIN KERÄTÄÄN?

SYKEkuvat



PAIKKATIETOTARPEET

Tieto heikennys- ja hyvitysalueiden 
rajauksista

• alueet linkittyvät toisiinsa tunnisteen 
avulla

• tarvitaan mm. 

‒ seurantaan ja mekanismin arviointiin

‒ alueellisen suunnittelun tukena

• kompensaatiopäätöksestä lisäksi 
merkintä kiinteistörekisteriin
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MITÄ TIETOA REKISTERIIN KERÄTÄÄN?
Kuvakaappaus Noord-Brabantin (Hollanti) 

avoimesta kompensaatiotietokannasta



Kaksi vaihtoehtoista polkua Suomessa

1. Heikentäjä toteuttaa hyvitykset itse

2. Heikentäjä ostaa hyvitykset niitä tuottavalta taholta (kompensaatiomarkkinat) 
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KOMPENSOINNIN TOTEUTTAMINEN
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KOMPENSOINTI HYVITYKSET OSTAMALLA

HEIKENTÄJÄ

ELY

HYVITYKSEN TUOTTAJA

maksu hyvityksistä

kompensaation 

rekisteröinti ja 

hyvitysalueen 

rajauspäätös
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• yksityinen maanomistaja

• kunta

• yritys

toimenpiteet 

hyvitysten 

tuottamiseksi

→ myyntilupa
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3
sopimus hyvityskaupasta



KOMPENSAATIOMARKKINAT

• vanhimmat markkinat toimineet 1980-luvulta

• USA, Australia, Kanada, Saksa, Länsi-Kap (Etelä-Afrikka)

• ekologinen kompensointi taipuu huonosti vapaiden 

markkinoiden määritelmiin

• ympäristöviranomainen ohjaa ja valvoo kaupankäyntiä

• hyödyn ja sen mittareiden määrittäminen vaikeaa

• vaihtokauppa eri luontoarvojen ja alueiden välillä rajattua 

• kysyntää ajavat kompensaatiovelvoitteet

• markkinat kasvavat, mutta hitaasti

• v. 2019 globaalit markkinat n. 6-9 mrd US$ 

8

Deutz et al. (2020). Financing Nature: Closing the global biodiversity 

financing gap

heikentäjän

itse tekemät

hyvitykset

kompensaatio-

maksut
(ei mahdollista Suomessa)

markkinoilta 

ostetut hyvitykset

Bennet et al. (2017). State of Biodiversity Mitigation
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