
NO NET LOSS CITY

Ekologisen kompensaation 
pilottihanke Jyväskylässä
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Tavoitteet

• Varmistaa luonnon kokonaisheikentymättömyys kahden 

Jyväskylän Kauramäkeen sijoitettavan asemakaavan osalta.

• Tuottaa Jyväskylän kaupungille tietoa, kokemusta ja osaamista 

luontohaitan välttämisestä, lieventämisestä ja 

kompensoinnista.

• Säilyttää Kauramäen läheisyydessä virkistys- ja ulkoiluarvoja.

• Auttaa Jyväskylän kaupunkia ottamaan ekologinen 

kompensaatio käyttöön kaikessa kaupungin omassa 

maankäytössä ja –suunnittelussa. 



KAURAMÄEN ALUE JA KAAVOITUS
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• Jyväskylän kaupunki rakentaa Kauramäkeen 

uutta asuinaluetta:

Kauramäki II on vireillä.

Ylämyllyjärvi II on tulossa vireille.

Kauramäki III−IV asemakaavoitus on 
tarkoitus tehdä vuosien 2025−2027 
aikana. 

Kauramäen alue

• Alueella on paikoin suuria korkeuseroja, mikä 
asettaa haasteita rakennusten ja teiden 
sijoitteluun.



• Asemakaavoitus käynnistetään vuosien 2025−2027 

aikana.

• Alue kattaa noin 100 ha.

• Aiheutuvia luontohaittoja pyritään välttämään ja

lieventämään ja jäljelle jäävä haitta kompensoimaan.

• Alue on tällä hetkellä valtaosin talousmetsää, jota 

kirjovat pienet soistumat. Alueen koillisosassa on 

lisäksi lampi ja puro.

Kauramäen asemakaavat 
III−IV (kartassa punaisella)
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Luontoarvokartta

• Jotta lievennyshierarkian mukainen luontohaittojen välttäminen 

ja lieventäminen on mahdollista, pitää olla tieto alueen 

luontoarvoista.

• Jyväskylän yliopisto tuotti koko Kauramäen alueesta 

luontoarvokartan Zonation-ohjelmistolla. HUOMAA, että 

yksinkertaisen luontoarvokartan voi muodostaa missä tahansa 

paikkatieto-ohjelmistossa esimerkiksi näin:

• Selvitä, missä sijaitsevat arvokkaat luontokohteet, kuten 

vanhemmat metsät, pienvedet, ojittamattomat suot sekä 

lahopuun ja uhanalaisten lajien esiintymät.

• Piirrä vähintään 50 metrin suojavyöhyke eli rakentamaton vyöhyke 

kohteiden ympärille. 

• Rajaa kohteet vyöhykkeineen maankäytön ulkopuolelle.



• Mitä punaisempi väri, sitä arvokkaampi kohde on 

luontoarvojensa puolesta.

• Mustalla värillä on rajattu kompensoitava kaava-alue

Kauramäki III−IV. 

• Kauramäen alueella arvokkaimmat kohteet ovat

vanhempia metsiä, lehtoja, soita tai pienvesiä.

Luontoarvokartta
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Asemakaavan suunnittelu

• Rakennusmassan sijoittelusta oli olemassa alustava
suunnitelma.

• Luontoarvokartan avulla kaupungin kaavoittaja sijoitti
rakennukset uudelleen:
• Luontoarvokartassa arvokkaimpina näyttäytyvien

luontoalueiden rakentamista vältettiin mahdollisuuksien
mukaan.

• Rakennusmassojen ja rakentamattomaksi jäävien alueiden
välille pyrittiin lisäämään noin 50 metrin suojakaistat.



• Mitä punaisempi väri, sitä arvokkaampi kohde on 
luontopiirteidensä puolesta.

• Rakennusmassa näkyy harmaana.

• Punaisella merkitty tie on yleiskaavassa määritelty
joukkoliikennekatu, jonka sijaintiin ei
asemakaavavaiheessa voida enää vaikuttaa. 

• Vihreällä merkityt tiet ovat ulkoilureittejä. 

• Mustalla paksulla viivalla on rajattu alue, jonka
rakentaminen on tarkoitus kompensoida.

Kaavasuunnitelma



SUORAT JA EPÄSUORAT LUONTOHAITAT

10



• Metsä on yhtenäinen:

• Eliöt pääsevät liikkumaan vapaasti.

• Reunavaikutuksen mukanaan tuomat haitat, 
kuten lisääntynyt saalistus on vähäisempää kuin 
palasiksi pirstoutuneessa metsässä.

• Ihmisen aiheuttama häiriö on vähäisempää kuin 
metsässä, joka on pirstottu esimerkiksi teiden tai 
rakennusten takia.

Metsä ennen tien rakentamista



• Elinympäristöä katoaa eli sen pinta-ala 
pienenee:

• Tien penkoille kehittyy niitty- tai 
ketokasvillisuutta eli muuta elinympäristöä 
kuin alkuperäinen metsä oli.

• Itse asfaltoidun tai sorastetun tien kohdalle 
ei kehity mitään elinympäristöä niin kauan, 
kuin tie on paikallaan.

• Eliöiden populaatiokoot pienenevät:

• Tien rakentamisen vuoksi tuhoutuneen 
metsäelinympäristön eliöt joko kuolevat tai 
muuttavat pois. 

• Pois muuttaneiden yksilöiden kuolleisuus 
on suurentunut. Ne eivät välttämättä löydä 
uutta aluetta tai jos löytävät, ne joutuvat 
kilpailemaan siellä jo elävien yksilöiden 
kanssa.

Metsä tien rakentamisen jälkeen 
– suorat luontohaitat

Suora haitta

Epäsuora haitta noin 
20−1 000 m haitasta riippuen

?

?
?

?

?

?



• Metsän pirstoutuminen
• Reunavaikutuksen lisääntyminen, josta aiheutuu 

mm. saalistuspaineen kasvua sekä eliöiden 
käyttäytymismuutoksia ja siten muutoksia metsän 
eliöyhteisön koostumukseen.

• Ihmisen läsnäolo
• Vieraslajien leviämisen helpottuminen ja siten 

vieraslajien lisääntyminen.

• Eliöiden törmääminen autoihin ja siten 
kuolleisuuden kasvu.

• Monet eliöt välttelevät ihmisen läheisyyttä, minkä 
vuoksi ne eivät asuta muutoin sopivaa, mutta liian 
lähellä ihmistä sijaitsevaa metsää.

• Melu
• Heikentää etenkin äänellä kommunikoivien lajien, 

kuten lintujen menestymistä.

• Keinovalo
• Heikentää etenkin yöaktiivisten eliöiden, kuten 

monien hyönteisten ja lintujen menestymistä.

Metsä tien rakentamisen jälkeen 
– epäsuoria luontohaittoja

?

?
?

?

?

?

Suora haitta

Epäsuora haitta noin 
20−1 000 m haitasta riippuen



LUONTOHAITTOJEN JA -HYVITYSTEN LASKENTA
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Luontohaittojen laskenta
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• Kauramäen kaavojen III−IV luontohaittojen laskentaan sisällytetään:

• Luontotyypit, jotka jäävät suoraan rakennettavien alueiden alle.

• Joukkoliikennekadun, rakennusten ja ulkoilureittien läheiset alueet.

→ Näin huomioidaan sekä suoria, että epäsuoria luontohaittoja. 



Luontohaittojen laskenta
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Huomioimalla 

• heikennettyjen habitaattihehtaarien määrä,

• haitan voimakkuus,

• hyvityksen realisoitumiseen sallittava aikaviive sekä

• erilaiset kertoimet 

saadaan laskettua hyvitettävän pinta-alan suuruus.

Laskenta tehdään Excel-pohjaisella laskurilla (Moilanen 2022).



Luontohyvitysten laskenta

17

• Lasketaan mahdollisen hyvitysalueen luontoarvot:

• Jos kompensointi tehdään ennallistamalla heikentynyttä luontotyyppiä, arvioidaan

• kuinka paljon kyseisen hyvitysalueen luontoarvot kasvavat ennallistamisen myötä 

• kuinka kauan luontoarvojen kasvaminen vie aikaa.

• Jos kompensointi tehdään suojelemalla luontoa, arvioidaan 

• suojelun myötä kasvavien luontoarvojen määrä 

• miten nopeasti luontoarvot kertyvät.

• Lopuksi tarkastellaan, mitä luontotyyppiä on ennallistettava ja/tai suojeltava ja missä, jotta 
hyvitettyjen luontoarvojen määrä vastaa heikennettyjä luontoarvoja.



• Jyväskylän kaupunki ja yliopisto selvittävät 
hyvitysalueen sijoittamista ensisijaisesti Kauramäestä 
(kartassa viivoitettu alue) länteen ja luoteeseen 
sijaitsevalle metsäalueelle (Taka-Keljo, Soidenlampi, 
Hanhiperä, Ylä-Mäyrämäki):

• Alueella on mahdollisuuksia luonnon tilan 
parantamiseen suojelemalla ja potentiaalisesti myös 
ennallistamalla.

• Alueen luonto on samankaltaista kuin Kauramäessä 
heikennettävä luonto.

• Lähistöllä on muita suojelualueita; suojelu- ja 
viherverkosto täydentyisi.

• Alue on Kauramäen vieressä ja olisi siten asukkaille 
luontainen ulkoilukohde.

Mahdollinen 
kompensaatioalue
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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/

