
NO NET LOSS CITY

Ajoissa kerätyn luontotiedon 
merkitys
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Tiivistelmä

1. Kattavalla luontotiedolla voidaan välttää tarpeetonta 
luontohaittaa ja valita sopivimmat hyvitysalueet, mikä säästää 
maata ja rahaa

2. Luontotyyppitieto on tärkeää lajien elinympäristötiedon ohella

3. Erilaiset paikkatietomenetelmät ja avoimet tietoaineistot ovat
hyviä apuvälineitä yleispiirteisissä luontoselvityksissä



Luontotietoa tarvitaan

Kaavoituksessa tarvitaan jo nyt tietoa siitä, missä
on arvokasta luontoa ja missä ei.

Kompensaatiot vaativat lisäksi tietoa siitä, missä
luontoheikennystä vastaavia hyvitysalueita on, ja 
mitä hyvitystoimenpiteitä tarvitaan.

Kattava kokonaiskuva luontoarvoista
mahdollistaa ennustettavan ja jouhevan
maankäytön suunnittelun.

→ Luontotietoa kannattaa kerätä etunojassa ja 
jatkuvasti, eikä vain yksittäisten (asema)kaavojen
tarpeisiin.
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Tietotarpeita, kun lieventämishierarkiaa
noudatetaan
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Luontotietoa kannattaa kartuttaa etunojassa ja 
kattavasti koko kunnan alueelta

Usein luontoselvitykset tehdään pienellä alueella yksittäisen kaavahankkeen
tarpeisiin. Lieventämishierarkian onnistumisen ja kustannustehokkuuden
näkökulmasta tämä voi johtaa ongelmiin:

• Luontoheikennysten välttäminen vaikeutuu.
• Luontoheikennys voi kohdistua luontotyyppiin, jota on vaikeaa tai mahdotonta 

kompensoida.
• Toteutus viivästyy, jos sopivaa hyvitysaluetta ei ole kunnan hyvitysaluereservissä tai ole 

muuten nopeasti saatavilla.
• Luontohyvitys voi kohdistua alueelle, joka ei vastaa heikennettyä aluetta. Tämä johtaa 

näennäiskompensaatioon eli viherpesuun. 
• Mitä yleispiirteisemmin luontotieto on kerätty, sitä hankalampaa on tehdä aito 

luontohyvitys.
• Paras mahdollinen hyvitysalue voi jäädä kokonaan löytymättä, jolloin kompensaatio 

tehdään jollain vähemmän sopivalla alueella. Tämä nostaa kompensaation 
kustannuksia. 



Luontotiedon tarkkuus voi vaihdella
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Yleispiirteisen suunnittelun tasolla korostuu kattavan kokonaiskuvan tarve
• Erilaiset elinympäristötyyppien rakennepiirreselvitykset (esim. metsien ikä ja järeys, soiden ojitustilanne; 

usein paikkatietotyönä tai paikkatieto- ja maastotöiden yhdistelmänä)

• Erilaiset lajien elinympäristöjen yleisselvitykset (usein yhdistelmä paikkatieto- ja maastotöitä)

• Luontotyyppikartoitukset

Asemakaavavaiheessa tarvitaan tarkkaa luontotietoa lajeista ja niiden elinympäristöistä
sekä luontotyypeistä ja niiden kunnosta (maastoselvitykset)
• Mahdollistaa luontoarvojen heikennyksen tarkan välttämisen ja luontovaikutusten lieventämisen

• Mahdollistaa kompensaatiosuunnitelmien laatimisen (luontoheikennyksen määrän arviointi)

Hyvitysalueilla tarvitaan tietoa luontotyypeistä ja elinympäristöistä ja niiden kunnosta
(maastoselvitykset)
• Mahdollistaa hyvityssuunnitelman tekemisen (esim. ennallistamisella saavutettavien luontoarvojen

määrän arviointi)



Lajitiedon ohella tärkeää kerätä luontotyyppitietoa

7

Kompensaatioiden laskenta perustunee luontotyyppi- ja elinympäristötietoon (ks. 
seuraava dia).

Luontotyyppitieto myös itsessään tärkeää:

• Luontotyypit toimivat lajien elinympäristöinä ja voivat olla itsessäänkin
uhanalaisia

• Luontotyypit ovat pysyvämpiä ajassa kuin lajihavainnot

• Uhanalaiset luontotyypit tulee huomioida kaavoituksessa (HE uudeksi
luonnonsuojelulaiksi)



Habitaattihehtaarit
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Kompensaatiolaskenta perustuu habitaattihehtaareihin (hha):

habitaattihehtaari = luontotyypin pinta-ala x ekologinen kunto

→ Kompensaatiolaskenta edellyttää tietoa luontotyypeistä ja niiden kunnosta. (Ohjeita 
ekologisen kunnon määrittämiseen tehdään paraikaa)

Habitaattihehtaarien perusteella arvioidaan:
• luontohaitan suuruus 
• riittävätkö hyvitysalueet ja –toimenpiteet kompensaatioksi



• Hyvitysaluepankissa kangasmetsiä.

• Ei yleiskuvaa metsäelinympäristöjen luontoarvoista

• Laaditaan yleiskaava metsäalueelle. Yleiskaava
perustuu aiempiin luontoselvityksiin, jotka
käsittävät direktiivilajeja.

• Laaditaan asemakaava. Sen luontoselvityksessä
tunnistetaan lehtokohde, jota ei voi kompensoida
kangasmetsällä.

• Kunnan yritettävä hankkia lehtoja
hyvitysaluepankkiin. Asemakaava seisoo.

• Kunnan mailla ei lehtoja. Yksityisillä
kompensaatiomarkkinoilla lehtoja saatavilla vain 
hyvin kalliilla.

• Kunnan muutettava asemakaavaa niin, että
kaavoitetaan kangasmetsäalueelle. Kaava uudelleen
nähtäville.

• Asemakaava hyväksytään ja kompensoidaan
hyvitysaluepankista.

Esimerkkitapaus viivästyksestä

Kunta A
• Hyvitysaluepankissa kangasmetsiä.

• Tehty yleisselvitys metsäelinympäristöistä, 
jossa tunnistettu lehtokohteita.

• Laaditaan yleiskaava metsäalueelle. 
Yleiskaava-alueella lehto→ Voidaan välttää jo 
yleiskaavavaiheessa.

• Laaditaan asemakaava kangasmetsäalueelle, 
joka voidaan kompensoida
hyvitysaluereservistä. Kaava hyväksytään.
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Kunta B



Esimerkki huonosta 
hyvityksestä 1/3

Kunta etsii sopivaa hyvitysaluetta. Valitaan nykytiedon 

perusteella paras kohde, jonka pinta-ala on 27 ha.

1010Hyvitysalue 27 ha



Esimerkki huonosta 
hyvityksestä 2/3

Kunta etsii sopivaa hyvitysaluetta. Valitaan nykytiedon 

perusteella paras kohde, jonka pinta-ala on 27 ha.

Lähistöltä kartoitetaan laajoja alueita vasta myöhemmin (kartan 

vinoviivoitus).

1111Hyvitysalue 27 ha



Esimerkki huonosta 
hyvityksestä 3/3

Kunta etsii sopivaa hyvitysaluetta. Valitaan nykytiedon 

perusteella paras kohde, jonka pinta-ala on 27 ha.

Lähistöltä kartoitetaan laajoja alueita vasta myöhemmin.

Uudessa kartoituksessa löytyi laadukkaampia alueita, jotka 

olisivat sopineet kompensaatioon paremmin. Hyvitykseen olisi 

riittänyt vain 11 ha alue!
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Kunta joutui käyttämään 
kompensaatioon n. 2,5-
kertaisen alueen 
puutteellisen 
luontotiedon vuoksi!

Parempi 
hyvitysalue 9 ha

Hyvitysalue 27 ha



Paikalliset luontoarvot & ekologisten verkostojen
näkökulma
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Paikallisten luontoarvokeskittymien lisäksi yleispiirteisessä suunnittelussa tärkeää
tunnistaa ekologisten verkostojen näkökulma:

• Onko kohdealue osa merkittävää luontokokonaisuutta kunnan sisällä tai ylikunnallisesti?

• Onko kohdealue osa (ylikunnallisten) verkostojen pullonkaulaa (= ekologinen käytävä)?

• Ekologisesti merkittäviä kokonaisuuksia ja käytäviä voidaan tunnistaa mm. erilaisilla
paikkatietomenetelmillä.

Kuva: Kai Widell



Avoimia tietolähteitä

• Paikkatietoaineistoja:

• Monimuotoisuudelle tärkeät metsäalueet Suomessa: 
Rasterikartta metsäalueiden luonnonsuojelu-potentiaalista

• Monilähteinen valtakunnan metsien inventointitieto (mVMI): 
Monipuolinen metsiä kuvaava aineisto

• Metsäkeskusten metsävaratiedot: Monipuolinen metsiä 
kuvaava aineisto

• Lajitietokeskus: Lajihavainnot
• Liito-oravan elinympäristöt: Rasterikartta liito-oravan 

elinympäristöpotentiaalista

• Luontoselvitykset ja luontovaikutusten arviointi -opas: Opas 

luontotiedon keräämiseen ja tilaamiseen, sisältää kattavan listan 

avoimesta paikkatiedosta (s. 260-263)
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https://paikkatieto.ymparisto.fi/lapio/latauspalvelu.html
https://kartta.luke.fi/opendata/valinta.html
https://www.metsakeskus.fi/fi/avoin-metsa-ja-luontotieto/metsatietoaineistot
https://laji.fi/
https://laji.fi/about/5922
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/337697
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Hankkeen toteutus: Jyväskylän yliopisto, 
Helsingin yliopisto, Luonnontieteellinen 
Keskusmuseo (LUOMUS), Suomen 
ympäristökeskus ja Akordi Oy 
yhteistyössä Jyväskylän, Lahden, Helsingin ja 
Espoon kaupunkien ja Kuntaliiton kesken.

Hankkeen kesto: 2021-2022

No Net Loss City –hankkeessa tuotettujen 
toimintamallin ja työkalujen kehittäminen ja 
pilotointi jatkuvat elokuun 2022 jälkeen BOOST-
hankkeen Työpaketissa 6.

Hankkeen rahoitus: Suomen itsenäisyyden 
juhlarahasto Sitra ja Kuntaliitto.

Hankkeen tiedot

https://boostbiodiversityoffsets.fi/

